MR REGTER
STRAFADVOCAAT

Uw rechten als aangehouden verdachte.
Lees dit rustig en aandachtig door VOORDAT u met de politie in
verhoor gaat. Dit zijn uw rechten in een notendop. Het kan zijn dat in
uw geval er meer of andere rechten en plichten van toepassing zijn.
Verhoor:
1. Voor elk verhoor moet de
politie u vertellen waar u van
verdacht wordt, dat u niet
verplicht bent op vragen
antwoord te geven en dat u
een advocaat bij het verhoor
aanwezig mag laten zijn.
2. U bent niet verplicht antwoord te geven op vragen
van de politie of andere
opsporingsambtenaren.
U
mág antwoord geven op vragen. U mag zelf kiezen of u
antwoord geeft of niet.
3. U hoeft niet uit te leggen
waarom u geen antwoord
wilt geven;
4. U mag met een advocaat
spreken, voordat u als verdachte wordt gehoord door
de politie;
5. U mag tijdens het verhoor
worden bijgestaan door een
advocaat (en/of een vertrouwenspersoon als u minderjarig bent);
6. Vanaf het eerste verhoor hebt
u recht op inzage en/of afschrift van stukken uit het
dossier. U moet daar om (la-

7.

8.

9.

ten) vragen. Dat kan uw advocaat voor u doen.
Als u onvoldoende Nederlands begrijpt of kunt praten
hebt u recht op een tolk. Het
is vaak een kleine moeite om
een (telefonische) tolk te
regelen. U hebt ook recht op
vertaling van belangrijke
stukken.
Als u voorkeur voor een
eigen advocaat hebt, mag u
die opgeven als u bent
aangehouden. Ook deze
wordt door de overheid
betaald (op voorwaarde dat
die advocaat is ingeschreven
bij de Raad voor Rechtsbijstand en deelneemt aan de
piketregeling);
U bent niet verplicht verklaringen af te leggen die gebruikt kunnen worden tegen
leden van uw familie tot en
met de tweede graad (vader,
moeder, opa, oma, broer,
zuster, eigen kinderen, kleinkinderen, ooms en tantes)
want u hebt verschoningsrecht.
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10. Als u iets zegt, móet dat
worden opgeschreven door
de politie in een procesverbaal. Dat geldt ook voor
de gesprekken die u met de
politie hebt buiten de
verhoorkamer. Dat geldt ook
voor informatie die u liever
niet op papier hebt staan.
11. Uw verklaring moet zoveel
mogelijk in uw eigen
woorden worden opgeschreven.
12. Met het plaatsten van een
handtekening onder uw verklaring, verklaart u zich
accoord met de tekst erboven. Als de tekst van het
verslag niet overeenkomt met
wat u hebt gezegd moet u
niet tekenen en de tekst laten
veranderen. Wordt de tekst
niet aangepast, zet dan geen
handtekening, maar schrijf
op het verslag dat dit niet uw
verklaring is.
13. U mag vragen/verzoeken van
de politie weigeren;
14. Tussen 24.00 uur en 09.00
uur mag u niet verhoord
worden, als u dat niet wilt.
(Maatregelen in het belang van)
het onderzoek
15. De (hulp)Officier van Justitie
kan bepalen dat er maatregelen in het belang van het
onderzoek worden genomen.

Als zo’n bevel aan u wordt
gegeven, moet u meewerken.
U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Deze
maatregelen kunnen zijn: het
maken van foto’s en videoopnamen; het nemen van
lichaamsmaten en handpalm, voet-, teen-, oor- en schoenzoolafdrukken; de toepassing van een confrontatie; de
toepassing van een geuridentificatieproef; het afscheren, knippen of laten groeien
van snor, baard of hoofdhaar;
het dragen van bepaalde
kleding of bepaalde attributen ten behoeve van een
confrontatie; plaatsing in een
observatiecel en onderzoek
naar schotresten op het
lichaam.
16. U hoeft geen toestemming te
geven voor onderzoekshandelingen van de politie
zoals een doorzoeking van
uw auto, woning, onderzoek
aan uw telefoon of computer
etc.
Verblijf
17. U mag iemand door de
politie laten informeren dat u
wordt opgehouden voor
onderzoek door de politie.
18. Als u medicatie nodig hebt,
zeg dat dan zo spoedig mogelijk na binnenkomst in het
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

bureau tegen de bewaarders
en/of de hulp-Officier van
Justitie. Eigen medicatie mag
u niet gebruiken, tenzij de
verpakking nog gesloten is
en (met een sticker van de
apotheek) op uw naam staat.
Hebt u geen eigen medicatie
dan mogen de bewaarders
pas medicijnen geven als die
(op voorschrift van de GGDarts) door de apotheek zijn
gebracht.
U krijgt eten en drinken. Als
u een speciaal dieet hebt, zeg
dat dan zo spoedig mogelijk.
Als u in verzekering bent
gesteld, mag u twee keer per
dag 30 minuten luchten;
U kunt geen bezoek ontvangen. Alleen als u minderjarig bent, mogen uw ouders
altijd op bezoek komen (als
de dienst dat toelaat);
Als u ’s nachts op het politiebureau moet blijven, moet
aan u een deken en een
kussen worden overhandigd,
zodat u kunt slapen. Deze
moet u overdag weer inleveren.
Als u kleren nodig hebt,
mogen die door vrienden of
familie aan het bureau worden afgegeven.
Als u nog niet in verzekering
bent gesteld, kunnen geen
beperkingen worden opge-

25.

26.

27.

28.

legd en mag u, als de dienst
dat toelaat, dus contact hebben met bijvoorbeeld het
thuisfront en/of uw werkgever;
Als er geen bevel beperkingen is overhandigd aan u,
mag u naar muziek luisteren
en boekjes lezen;
Als er geen bevel beperkingen is overhandigd aan u,
mag u maximaal 2 keer 10
minuten per week bellen, als
de dienst dat toelaat. U mag
wel altijd met uw advocaat
bellen, als de dienst dat
toelaat, ook al zit u in beperkingen;
Als u dat wilt, moet het
consulaat/de ambassade van
uw land van herkomst worden geïnformeerd over uw
insluiting;
Als u vragen hebt over uw
verblijf, kunt u die via de
intercom contact opnemen
met de medewerkers van de
arrestantenwacht;

Uw spullen
29. U hoeft geen afstand te doen
van (de eigendomsrechten
van) inbeslaggenomen voorwerpen;
30. Uw persoonlijke eigendommen worden in een doorzichtige plastic zak gedaan (de
fouilleringszak) en die wordt
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in uw bijzijn afgesloten. U
tekent daarvoor;
31. De fouilleringszak mag alleen in uw bijzijn worden
geopend. De spullen worden
daarna weer in een nieuwe
afgesloten zak opgeborgen,
waarna u deze weer moet
aftekenen;
32. Als u in vrijheid gesteld
wordt, krijgt u de spullen uit
de fouillering weer mee, tenzij ze in beslag zijn genomen.
Als u iets mist of als iets
kapot is, laat dat dan direct
noteren door de arrestantenwacht of de verbalisant.
Termijnen
33. U mag maximaal 6 of 9 uur
(bij feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten)
worden opgehouden voor
verhoor als u bent aangehouden. Deze termijn gaat in
op moment dat u bent voorgeleid aan de hulp-Officier
van Justitie. De tijd tussen
24.00 en 09.00 uur telt niet
mee.
34. Het bevel tot inverzekeringstelling is maximaal 3
dagen (3 x 24 uur) geldig en
kan eventueel verlengd worden met maximaal 3 dagen.
Dit begint op het tijdstip dat
op het bevel ivs is geschreven.

35. Binnen 3 dagen en 18 uur na
het tijdstip van aanhouding
moet u zijn voorgeleid aan de
Rechter-Commissaris. Deze
Rechter controleert of u
rechtmatig bent aangemerkt
als verdachte, of u rechtmatig
bent aangehouden en of u
rechtmatig
inverzekering
bent gesteld. Deze Rechter
kan u in bewaring stellen,
maar kan u ook (onder voorwaarden) naar huis sturen.
36. Het bevel bewaring van de
Rechter-Commissaris
is
maximaal 14 dagen geldig.
37. De raadkamer van de Rechtbank kan op vordering van
de Officier van Justitie een
bevel gevangenhouding geven. Dit bevel is maximaal
90 dagen geldig.
38. Vanaf het moment dat een
bevel bewaring is gegeven,
zult u verhuizen naar een
huis van bewaring.
39. De hiervoor genoemde termijnen zijn maximum-termijnen. Dat wil zeggen dat
de Officier van Justitie of
rechter wel kan beslissen dat
de termijn korter mag zijn,
maar niet langer.
Kosten
40. Als u bent aangehouden worden
de
kosten
van
rechtsbijstand aan uw advo-
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caat betaald door de overheid.
41. Als u in bewaring wordt
gesteld door de RechterCommissaris
kan
een
advocaat worden toegevoegd. Als u meerderjarig
bent kunnen de kosten, als u
later veroordeeld wordt, op u
worden verhaald door de
Raad voor Rechtsbijstand als
uw inkomen te hoog is
(Boven de € 26.900 voor een
alleenstaande of € 38.000
voor samenwonenden (inkomen 2016).
42. Als u zelf een toevoeging
laat aanvragen worden de
kosten van rechtsbijstand niet

op u verhaald. U moet dan
wel rekening houden met de
mogelijkheid dat de Raad
voor Rechtsbijstand u een
eigen bijdrage oplegt. Aan
een gedetineerde verdachte
wordt geen eigen bijdrage
opgelegd.
43. Als u wordt vrijgesproken
worden eventuele kosten van
rechtsbijstand verhaald op
justitie. U bent dan ook geen
eigen bijdrage aan de Raad
voor Rechtsbijstand verschuldigd. U kunt dan bovendien aanspraak maken op
vergoeding van de door u
geleden materiële en immateriële schade.

Zit u met vragen, bel dan met uw
raadsman, mr K. Regter BARnummer A13777, 045-5602208 of 0630622592.
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