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Grondwettelijk Hof 

 
 

PERSBERICHT 
BETREFFENDE HET ARREST 91/2018 

 
De niet-ondertekening van een bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter die 

het verleent en de niet-motivering van dat bevel zijn ongrondwettig 
 

 
Tot de opheffing ervan bij artikel 7, 4° en 5°, van de wet van 21 november 2016 betreffende 
bepaalde rechten van personen die worden verhoord, bepaalde de wet betreffende de 
voorlopige hechtenis dat indien een persoon was aangehouden zonder dat het bevel tot 
aanhouding was ondertekend door de onderzoeksrechter die het verleende, die persoon in 
vrijheid diende te worden gesteld. Hetzelfde gold indien het bevel tot aanhouding niet was 
gemotiveerd. 
 
De wet van 21 november 2016 heeft die beide sancties opgeheven. 
 
Tegen die wet werd beroep ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et 
germanophone » teneinde de vernietiging van die beide wijzigingen te verkrijgen. 
 
Het Hof vernietigt die wetsbepaling. Het oordeelt dat de niet-ondertekening van een bevel tot 
aanhouding door de onderzoeksrechter die het verleent, het recht op de vrijheid van de 
persoon schendt dat wordt gewaarborgd bij artikel 12, derde lid, van de Grondwet en bij 
artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
De niet-motivering van een bevel tot aanhouding schendt dezelfde grondwetsbepaling omdat 
daarbij uitdrukkelijk erin wordt voorzien dat het bevel van de rechter met redenen moet zijn 
omkleed en binnen 48 uren te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend. Het 
Hof aanvaardt echter dat de onderzoeksgerechten die de wettigheid van het bevel tot 
aanhouding moeten onderzoeken, de foutieve redenen kunnen corrigeren of de vergissingen 
kunnen verbeteren voor zover die geen onherstelbaar gebrek opleveren. 
 
Het Hof handhaaft evenwel de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van alle 
bevelen tot aanhouding die op grond van die bepaling zijn verleend vóór 1 september 2018. 
 

 

 
Dit persbericht, opgesteld door de griffie en de referendarissen die met de persrelaties zijn 
belast, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de aard zelf van de samenvatting, bevat het niet 
de in het arrest noodzakelijk opgebouwde redeneringen noch de specifieke nuanceringen 
van het arrest. 
Het arrest nr. 91/2018 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-091n.pdf). 
 
Contactpersoon voor de pers : 
Marie-Françoise Rigaux : marie-françoise.rigaux@cour-constitutionnelle.be; 02/500.13.28 
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