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Bevel beperkingen 

Als een verdachte is aangehouden en inverzekering gesteld, wordt er door 

de officier van justitie nogal eens besloten dat de verdachte op geen enkele 

manier contact met de buitenwereld mag hebben en geen informatie uit de 

buitenwereld mag ontvangen. Dat de officier van justitie dit mag doen is 

geregeld in art. 62 van het Wetboek van Strafvordering.  

 

Zo min mogelijk vrijheidsbeneming 

Dat een verdachte is aangehouden betekent dat hem zijn vrijheid is 

ontnomen. De vrijheidsbeneming mag echter niet verder gaan dan strikt 

noodzakelijk en is niet bedoeld om leed toe te voegen. Normaal gesproken 

moet het mogelijk blijven om contact met een gedetineerde verdachte te 

houden. Bezoek, correspondentie en telefoontjes met een gedetineerd lid 

van het gezin, de familie of kennis moet in principe mogelijk zijn.  

 

Beperkingen 

Soms vindt de officier van justitie het nodig om elk contact met een 

aangehouden verdachte met de buitenwereld onmogelijk te maken. De 

officier van justitie legt dan beperkingen op aan de verdachte. Deze 

maatregel moet in het belang van het onderzoek en strikt noodzakelijk zijn.  

 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de officier van justitie nog niet aangehouden 

verdachten wil laten opsporen en horen, getuigen wil horen of 

bewijsmateriaal wil veilig stellen. Dit onderzoek mag volgens de officier 

van justitie dan niet verstoord worden door een aangehouden verdachte. 

Met de maatregel wil de officier van justitie dus voorkomen dat de 

aangehouden verdachte medeverdachten waarschuwt, getuigen beïnvloedt 

of bewijsmateriaal laat verdwijnen.  

 

De officier van justitie kan met dat doel beperkingen opleggen met 

betrekking tot het ontvangen van bezoek, telefoonverkeer, briefwisseling 

en de uitreiking van kranten, lectuur of andere gegevensdragers, dan wel 

andere maatregelen betrekking hebbend op het verblijf in het kader van de 
vrijheidsbeneming.  

 

Beperkingen gelden ook voor de advocaat 

Een advocaat is een geheimhouder en mag dus in principe al geen 

informatie geven aan derden. Als er beperkingen zijn opgelegd mag de 

advocaat aan niemand informatie geven en dus ook niet aan familie, 

partners of ouders. Ook niet over de verblijfplaats en ook niet over de (aard 

van de) verdenking. De advocaat mag ook bijvoorbeeld zijn cliënt geen 

krante-artikelen over de zaak laten lezen.  

 

 



MR REGTER  

STRAFADVOCAAT  

 

 

 
 

pagina 2 

Beperkingen zo kort mogelijk 

Opgelegde beperkingen moeten zo kort mogelijk duren. Het is algemeen 

bekend dat opgelegde beperkingen heel vervelend zijn voor een 

aangehouden verdachte. Er zal vlak na een aanhouding veel geregeld 

moeten worden met partner, gezin, woning en werk.  

 

Duurt zo’n bevel van de officier van justitie onredelijk lang, dan kan er bij 

de rechtbank een klaagschrift tegen die beperkingen worden ingediend. De 

advocaat van een verdachte zorgt op verzoek van zijn cliënt voor indiening 

van zo’n klaagschrift, als dat nodig is.  


