
Ik ben gearresteerd of van mijn vrijheid beroofd en ik heb rechten.

Zodra ik gearresteerd ben, heb ik het recht ...

Voor mijn
verhoor heb ik
het recht ...

... om te zwijgen.
• Ik mag kiezen om niets te zeggen.
• Ik mag weigeren om te antwoorden
op bepaalde vragen.
• Ik mag uitleg geven.
• Ik ben niet verplicht ommezelf te
beschuldigen.

... om iemand te verwittigen.
• De politie verwittigt een persoon
die ik kies van mijn arrestatie.
• Uitzonderlijk kan de politie wachten
om die persoon te verwittigen.
• Als ik geen Belg ben, dan heb ik het
recht dat de politie mijn ambassade
of mijn consulaat verwittigt.

... opmedische hulp:
• op elk moment;
• gratis (behalve als ik mijn eigen
dokter wil zien, dan moet ik die betalen).

De politie verwittigt mijn advocaat.

Als er geen advocaat aanwezig is binnen de 2 uur,
dan mag ik telefonisch met een advocaat van de
permanentie spreken. Mijn verhoor mag dan
beginnen zonder advocaat.

Als ikminderjarig ben of een
kwetsbaar persoon, dan verwittigt de
politie automatisch de personen die
verantwoordelijk zijn voor mij.

Als ikminderjarig ben of een kwetsbaar persoon, dan is een advocaat verplicht.

... ommetmijn advocaat te
spreken voor mijn verhoor:

• vertrouwelijk;
• gedurende 30 minuten;
• in persoon of via de telefoon.

... op een gratis tolk, als:
• ik de taal van mijn verhoor en van mijn
advocaat niet goed versta;
• ik de taal van mijn verhoor en van mijn
advocaat niet goed spreek;
• ik een gehoor- of spraakhandicap heb.

... op een advocaat:
• van mijn keuze of van de permanentie;
• gratis, gedeeltelijk gratis of betalend
(de advocaat moet me van in het begin
zeggen hoeveel ik hem ga moeten betalen).

Als ik om een advocaat vraag,
dan kan dat mijn 48 uur
vrijheidsberoving niet verlengen.

Als ik kies om geen advocaat te hebben,
dan kan ik op elk moment die keuze
veranderen en toch een advocaat
vragen, ook tijdens mijn verhoor.

De advocaat is er om:
- me bij te staan;
- me uitleg te geven over de procedure, mijn rechten en zijn rol
tijdens mijn verhoor;

- samen met mij de feiten en de mogelijke gevolgen te bekijken.

Alles wat ik zeg, ook buiten mijn
verhoor, kan worden bijgehouden
in mijn dossier.

De politie mag me maximum 48 uur vasthouden.

Binnen de 48 uur moet ik worden vrijgelaten
voor een rechter worden gebracht

... om geïnformeerd te worden
door de politie over:

• waarom ik ben gearresteerd;
• waarom ik word verhoord.

Ik mag telefonisch uitleg vragen
aan een advocaat, gratis.

Ik mag dit document bij
mij houden en het op elk
moment lezen.



Fair

Trials

De advocaat is er om:
- me bij te staan;
- te controleren of ik geïnformeerd werd over al mijn rechten
en dat die duidelijk werden uitgelegd;
- toe te zien dat mijn rechten worden gerespecteerd
en dat ik niet onder druk word gezet.

... om de tekst van
mijn verhoorna te
lezen of om te
vragen dat die wordt
voorgelezen.

... om een kopie
van de tekst van mijn verhoor
te krijgen (behalve enkele
uitzonderingen).

... om de tekst van
mijn verhoor te
verbeteren en
te verduidelijken.

... op nauwkeurigheid.
• Ik kan vragen dat de vragen en mijn antwoorden in de
letterlijke bewoordingen worden opgeschreven.
• Ik kan vragen dat de politie de informatie verifieert.

Tijdens mijn verhoor
heb ik het recht ...

Op het einde vanmijn verhoor
heb ik het recht ...

... dat er een advocaat aanwezig is bij het verhoor.

... op een pauze:
• 1 pauze van 15 minuten
tijdens mijn verhoor;
• om vertrouwelijk te
overleggen met mijn advocaat.

... op documenten.
• Ik mag documenten gebruiken.
• Ik mag vragen om documenten
toe te voegen aan mijn dossier.


