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Bijstand aan minderjarige verdachten die niet zijn aangehouden 

 

Uit een uitspraak van rechtbank Amsterdam1 volgt dat er voor het verlenen 

van rechtsbijstand voor en tijdens verhoren door de politie altijd de kosten 

daarvan betaald moeten worden door de Raad voor Rechtsbijstand, of de 

minderjarige verdachte is aangehouden of niet.  

 

Hoe werkt het nu? 

Als een minderjarige verdachte wordt aangehouden wordt er via de 

piketregeling een advocaat gewaarschuwd, die vervolgens de minderjarige 

voor het verhoor zijn rechten gaat uitleggen en tijdens het verhoor 

aanwezig is. In zo’n geval worden volgens de huidige regels de kosten van 

rechtsbijstand voor het gesprek voor het verhoor en voor de bijstand tijdens 

het verhoor de kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed op basis 

van de piketregeling.  

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de kosten van rechtsbijstand alleen als 

de minderjarige door de politie is aangehouden.  

 

Niet aangehouden? 

Na invoering van het recht op rechtsbijstand door een advocaat werd al 

snel geregeld dat dat recht alleen zou gelden voor aangehouden verdachten, 

zodat de verdachte die niet werd aangehouden, dus de verdachte die werd 

uitgenodigd voor verhoor, de kosten van rechtsbijstand zelf moesten 

betalen. Dat leidt er natuurlijk toe dat veel mensen afzien van een advocaat, 

omdat die erg duur kan zijn.  

 

Streep door het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand.  

De rechtbank in Amsterdam heeft nu een streep getrokken door het beleid 

van de Raad voor Rechtsbijstand. Elke minderjarige verdachte die 

verhoord wordt door de politie, of die nu wel of niet is aangehouden voor 

verhoor, kan aanspraak maken op vergoeding van de kosten van 

rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand.  

 
Bijstand van advocaat is dus gratis 

De kosten van rechtsbijstand voor een minderjarige die verhoord wordt 

door de politie is dus niet meer onbetaalbaar en er is dus geen enkele reden 

meer om af te zien van het recht je te laten bijstaan door een advocaat voor 

en tijdens het verhoor door de politie. Maak gebruikt van dat recht.  

 

Ben je uitgenodigd voor verhoor, neem dan contact op met een advocaat. 

Mr Regter Strafadvocaat te Heerlen staat voor je klaar. Je kunt contact 

opnemen met mr Regter door te bellen met 06-30622592. 
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