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ZICH HOUDEN

U bent opgepakt,
wat nu?
In deze folder leest u wat er gaat
gebeuren, wat uw rechten zijn en wat
een advocaat voor u kan doen.

?
?

?
?
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U bent opgepakt,
wat nu?

Binnen 9 uur nadat u bent opgepakt,
volgt een beslissing. Dat is één van
de volgende drie mogelijkheden:

DIT GAAT GEBEUREN

U bent geen verdachte meer.
U mag naar huis.

U bent als verdachte opgepakt en meegenomen
naar het politiebureau. Hoelang duurt het voordat
u weet of u naar huis mag?

U bent nog wel verdachte,
maar u mag thuis op het
vervolg van uw zaak wachten.

Dit is de normale gang van zaken:
U wordt langer vastgehouden
omdat meer onderzoek
nodig is. Vraag uw advocaat
wat u kunt doen als u het niet
eens bent met deze beslissing.
U wordt naar
het politiebureau
gebracht.

1. Wachten op
uw advocaat
Als er een
advocaat
komt, is hij er in
principe
binnen 2 uur.
2 uur

2. Het gesprek
met uw
advocaat
Dit gesprek
duurt ten minste
30 minuten.

3. Het verhoor

Het vervolg

Het verhoor volgt
zo snel mogelijk op
het gesprek met uw
advocaat, maar
moet maximaal 6
uur nadat u bent
opgepakt klaar zijn.

U hoort het
vervolg van
uw zaak.

U mag in totaal maximaal 90 uur
worden vastgehouden. Dat zijn 3
dagen en 18 uur. De rechter kan
beslissen dat u daarna toch langer
moet blijven.

9 uur
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Dit mag u altijd vragen en doen
UW RECHTEN

Dit moet u weten:

U en uw advocaat:

Hier mag u om vragen:

Dit mag u altijd doen:

•U mag deze folder bij
zich houden.
•U mag om uitleg vragen
als u iets niet begrijpt.
•U mag vragen om uw
dossier in te zien.
•U mag alleen opgepakt
worden en opgepakt
blijven zolang u verdachte
bent.

•U heeft recht op
een advocaat.
•De gesprekken met uw
advocaat zijn geheim.
•U mag later ook nog om
een advocaat vragen.
•U mag van advocaat
veranderen.

•een gratis tolk
•een gratis dokter (deze
komt binnen 24 uur)
•contact met iemand om
kleding of medicijnen te
brengen
•contact met uw familie of
werkgever
•contact met het consulaat of
de ambassade van uw land

•zwijgen
•de waarheid vertellen
•niet de waarheid vertellen
•zeggen dat het u spijt en
zeggen dat u contact met het
slachtoffer wilt hebben

Kent u een
advocaat?

En wilt u dat deze komt? Geef
het dan door aan de politie.
Deze advocaat is alleen gratis
als hij staat ingeschreven bij de
Raad voor Rechtsbijstand én u
wordt verdacht van een zeer
ernstig of ernstig strafbaar feit.

Kent u geen
advocaat?

Dan zorgt de politie dat er een
advocaat komt. Dit is een
toegewezen advocaat. De
toegewezen advocaat is niet
per se de advocaat die u
tijdens het hele proces bijstaat.
U kunt later altijd nog voor een
eigen advocaat kiezen.

Hiernaast leest u wanneer u een advocaat zelf moet betalen.
Twijfelt u welke situatie voor u geldt? Vraag de politie u hierbij te helpen.

€

Strafbaar feit:
(voorbeeld)

kosten
van uw
advocaat

Zeer ernstig
(moord of
doodslag)

Ernstig
(mishandeling
of beroving)

Gratis

Gratis

De politie regelt
standaard een
advocaat voor
u. Kent u een
advocaat?
Geef dit door
aan de politie.

Als u een
advocaat wilt
spreken, regelt
de politie dit
voor u. Kent u
een advocaat?
Geef dit door
aan de politie.

Minder ernstig
(inbraak of
diefstal)
Zelf betalen
Als u een
advocaat wilt
spreken, moet u
dit zelf regelen.
De politie doet
dit niet voor u.
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1. Wachten op
uw advocaat

WAT KUNT EN MAG U DOEN?
Lees deze folder goed door. U weet
dan wat uw rechten zijn. En u kunt zich
goed voorbereiden op het gesprek met
uw advocaat en op het verhoor door
de politie.
Dit zijn uw belangrijkste rechten:
•recht op een tolk
•recht op een dokter binnen 24 uur
•recht om iemand te vragen kleding of
medicijnen te brengen
•recht om te zwijgen
•recht op een advocaat

Wat is er gebeurd en
wat wil ik vertellen?
Van welke rechten wil
ik gebruikmaken?

LET OP! De politie mag alles wat
u zegt gebruiken. Dus ook wat u
buiten het verhoor en tegen
anderen zegt. Alleen de
gesprekken met uw advocaat
zijn geheim.
Lees al uw rechten op bladzijde 3.

Een uitleg van de gang van zaken vindt u op bladzijde 2.
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2. Het gesprek met
uw advocaat

Verhaal A
Verhaal B

HOE KAN EEN ADVOCAAT U HELPEN?

Verhaal C

Voordat de politie u verhoort, mag u in ieder geval
30 minuten met uw advocaat praten. U kunt alles
bespreken: uw advocaat houdt het gesprek geheim
en de politie luistert niet mee.
Hierover kan een advocaat u meer vertellen:
•waar u van verdacht wordt
•wat uw rechten zijn
•hoe uw verhoor gaat
•wat uw mogelijkheden zijn tijdens en na
uw verhoor
•wat de gevolgen van uw keuzes kunnen zijn
•of het verstandig is om zelf het woord te voeren of
dat uw advocaat dit voor u doet
•wat er na het verhoor gebeurt
•wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent
dat u bent opgepakt

Lees al uw rechten op bladzijde 3.

Houd er rekening mee dat het even kan duren
voordat uw advocaat er is. In principe komt hij
binnen 2 uur, maar soms duurt het langer.
Een uitleg van de gang van zaken vindt u op bladzijde 2.
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3. Het verhoor

Verhaal B

?

?

??

WAT GEBEURT ER TIJDENS
HET VERHOOR?
Tijdens het verhoor moet de politie u
eerst vertellen waarom u bent
opgepakt. Daarna stelt de politie u
vragen over wat er is gebeurd. Uw
advocaat is bij dit verhoor aanwezig.
U mag om een tolk vragen als u dit
nodig vindt.

Dit kan en mag u doen tijdens het verhoor:

Dit kan en mag u doen aan het einde van het verhoor:

•een pauze vragen voor overleg met uw advocaat
•om uitleg vragen als u iets niet begrijpt
•het zeggen als u zich onder druk gezet voelt
•vragen om het verhoor te stoppen als u zich ziek voelt

•het verslag van het verhoor lezen zodra het er is
•iemand vragen om het verslag voor te lezen
•het zeggen als er iets niet klopt in het verslag
•om een vertaling vragen als u de Nederlandse tekst niet begrijpt

Lees al uw rechten op bladzijde 3.

Een uitleg van de gang van zaken vindt u op bladzijde 2.

6

