U bent als verdachte aangehouden en
meegenomen naar het (politie)bureau
of naar een andere verhoorlocatie.
Wat zijn uw rechten?
U wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie, de Koninklijke marechaussee
of een bijzondere opsporingsdienst heeft u aangehouden en meegenomen naar het
bureau voor verhoor. Dan is het belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten
zijn. Leest u deze folder daarom goed door. In deze folder kan, wanneer de term
“politie” wordt gebruikt, ook een andere opsporingsdienst worden bedoeld.

Ken uw rechten
• U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u verdacht wordt.
• De politie heeft het recht om u vragen te stellen. Dit heet een (politie)verhoor.
-- U bent niet verplicht om te antwoorden als u dat niet wilt (u heeft zwijgrecht);
-- U heeft het recht om vóór het eerste verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten.
Verderop leest u daarover meer.
• Als u geen Nederlands spreekt of verstaat, of maar een heel klein beetje, dan hebt u recht
op bijstand van een tolk bij het (politie)verhoor. Vertel het de politie als u hem niet
begrijpt. De tolk kan ook helpen als u met een advocaat wil spreken. Dit kost u niets.
• Als de (hulp)officier van justitie beslist dat u op het (politie)bureau moet blijven, dan mag
u vragen om een familielid of huisgenoot te laten weten dat u wordt vastgehouden. In
sommige gevallen kan de officier van justitie bepalen dat dit tijdelijk nog niet mag.

• Als de (hulp)officier van justitie beslist dat u op het (politie)bureau moet blijven en u
heeft niet de Nederlandse nationaliteit, dan mag u vragen om het consulaat of de
ambassade van uw land van herkomst te laten weten dat u wordt vastgehouden.
• U kunt maximaal drie dagen en 15 uren op het (politie)bureau worden vastgehouden. Is
het van belang dat u langer wordt vastgehouden, dan moet de rechter daarover beslissen.
Vraag uw advocaat of de rechter wat u kunt doen als u het niet eens bent met uw
aanhouding of dat u langer wordt vastgehouden.
• Laat weten als u zich ziek voelt, een dokter wilt spreken of dringende medische zorg
nodig heeft, bijvoorbeeld medicijnen.
• U heeft het recht de processtukken, als die er zijn, in te zien, maar de officier van justitie
kan in sommige gevallen bepalen dat u deze voorlopig nog niet mag inzien. Als u geen
Nederlands begrijpt, of maar een heel klein beetje, heeft u recht op vertaling van
sommige processtukken of onderdelen daaruit, zoals vertaling van de belangrijkste
onderdelen uit het bevel tot inverzekeringstelling en de dagvaarding.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan uw advocaat of aan de politie.

Over het raadplegen van een advocaat
Het is van belang dat u weet met welke situatie u te maken heeft. U moet na het lezen van
deze folder een keuze maken, behalve als sprake is van een zeer ernstig strafbaar feit.

Ken uw situatie
• Wordt u verdacht van een zeer ernstig strafbaar feit, dan wordt er standaard een advocaat
ingeschakeld voordat u wordt verhoord. Dit kost u niets.
• Wordt u verdacht van een ernstig strafbaar feit dan mag u kiezen of u voor het verhoor
met een advocaat wilt praten. Dit kost u niets.
• Wordt u verdacht van een minder ernstig strafbaar feit dan mag u kiezen of u met een
advocaat wilt praten. U moet dan zelf de kosten van het gesprek met de advocaat betalen.
Als niet duidelijk is welke situatie voor u geldt, vraag dan:
• of in uw geval automatisch een advocaat wordt opgeroepen, of dat u daarvoor zelf mag
kiezen;
• of u de kosten voor het gesprek met de advocaat zelf moet betalen als u ervoor kiest om
met een advocaat te spreken.

Zelf kiezen?
Als u zelf mag kiezen, zal u gevraagd worden of u een advocaat wilt spreken. Denk goed na
over uw situatie. Als u kiest voor een advocaat wil dat niet zeggen dat u schuldig bent. Geef
uw besluit door aan de politie.
Als u in eerste instantie ervoor heeft gekozen niet met een advocaat te spreken en u wordt
verdacht van een ernstig feit, dan kunt op een later moment op uw beslissing terugkomen.
U moet dan alsnog in de gelegenheid worden gesteld om met een advocaat te spreken.

Wat doet een advocaat vóór het verhoor
Een advocaat komt alleen op voor uw belangen. Een advocaat kan voor het verhoor het
volgende voor u doen:
• met u praten over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht;
• u juridisch advies geven;
• vertellen hoe een (politie)verhoor verloopt;
• vertellen welke rechten en plichten u heeft tijdens het verhoor;
• contact opnemen met uw familie of werkgever om hen te informeren over uw situatie,
als u dat wilt.

Wat u tijdens het verhoor tegen de politie zegt is belangrijk want het wordt opgeschreven in
een verslag. Dit heet een proces-verbaal. Gaat uw zaak naar de officier van justitie en
eventueel daarna naar de rechter, dan kijken zij wat er in het proces-verbaal staat.
De politie luistert niet mee als u met de advocaat praat. Alles wat u aan de advocaat vertelt is
vertrouwelijk. Zonder uw toestemming mag hij daarover niet met anderen praten. Ook niet
met de politie. Datzelfde geldt voor de tolk, als die u heeft geholpen om met de advocaat te
praten.

Hoe gaat het verder?
Als een advocaat voor u wordt opgeroepen, dan zal de advocaat u binnen een termijn van
uiterlijk 2 uur op het bureau bezoeken. U mag dan maximaal 30 minuten met de advocaat
praten. U moet op het bureau wachten tot de advocaat komt.
Kent u zelf een advocaat waarmee u wilt praten, dan kan dat ook. Meldt u dit dan aan de
politie.
Wilt u op eigen kosten een advocaat spreken, dan wordt u in de gelegenheid gesteld
telefonisch contact op te nemen met een advocaat. Het kan zijn dat de advocaat u dan
telefonisch adviseert of dat u met de advocaat afspreekt om het gesprek op het bureau te
voeren. In het laatste geval wordt in afwachting van de advocaat maximaal twee uur
gewacht met de start van het verhoor.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Ministerie van Veiligheid en Justitie

© Juli 2014 | Publicatienr: j-24364

