OP HET POLITIEBUREAU, EN NU?
U bent aangehouden op verdenking van een strafbaar feit en zit op het politiebureau;
wat zijn dan uw rechten en wat kunt u verwachten?
Advocaat
De politie moet u vertellen waarvan u wordt verdacht. Ook vertelt de politie u dat u
het recht heeft een advocaat te spreken voorafgaand aan uw verhoor. U kunt gebruik
maken van een piketadvocaat of de naam van uw voorkeursadvocaat doorgeven. Als
uw advocaat op de piketlijst staat zijn hieraan geen kosten verbonden. Een advocaat is
altijd onafhankelijk en niet verbonden aan de politie. Ook zal het gesprek tussen u en
uw advocaat altijd vertrouwelijk zijn en alleen met anderen gedeeld worden na uw
toestemming.
Medicatie of allergieën
Als u medicatie gebruikt of bepaalde (voedsel)allergieën heeft, is het verstandig dit zo
snel mogelijk aan de politie te melden. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.
Zes uur ophouden voor verhoor
De politie mag u zes uur ophouden voor het verhoor. De uren tussen 0.00 en 9.00 uur
tellen daarbij helaas niet mee. Uw advocaat krijgt op dit moment nog geen dossier en
weet alleen van welk strafbaar feit u verdacht wordt.
De inverzekeringstelling
In het belang van het onderzoek kan de hulpofficier van justitie u in verzekering
stellen voor maximaal drie dagen. U blijft dan langer vastzitten op het politiebureau
en uw advocaat komt weer bij u langs. Op het bureau mag u geen bezoek ontvangen
en ook geen telefoontjes plegen. U kunt uw advocaat vragen iemand voor u in te lichten over uw aanhouding. U bepaalt dan wat uw advocaat wel of niet mag doorgeven.
Beperkingen
In het belang van het onderzoek kan de officier van justitie u beperkingen opleggen.
Dat betekent dat u geen contact mag hebben met de buitenwereld. Uw advocaat is ook
gebonden aan deze beperkingen en mag niets inhoudelijk over uw zaak met derden
bespreken. Afhankelijk van het onderzoek kunnen de beperkingen voortduren (ook na
de inverzekeringstelling). Uw advocaat kan hier een bezwaarschrift tegen indienen.
Reclassering, psycholoog of psychiater
De officier van justitie kan iemand van de reclassering, een psycholoog of psychiater
bij u langs sturen. De reclassering brengt uw persoonlijke omstandigheden in kaart.
Dit kan van belang zijn bij een schorsingsverzoek bij de rechter (zie hierna).

Voor vragen over uw psychische gesteldheid kan er een psycholoog of psychiater bij u
langs komen. Dit is een kort consult met een advies voor de officier van justitie en/of
rechter-commissaris. Als u met iemand van de reclassering, een psycholoog of
psychiater spreekt is het verstandig hetzelfde verhaal te vertellen als tegen de politie.
Naar de rechter-commissaris
Als de officier van justitie u na de inverzekeringstelling nog langer wil vasthouden is
hij verplicht u binnen 3 dagen en 15 uur na de aanhouding voor te geleiden bij de
rechter-commissaris. Pas kort voor de voorgeleiding krijgt uw advocaat het dossier in
te zien en kan dit dan kort voor de voorgeleiding met u bespreken.
De officier verzoekt de rechter-commissaris om u langer vast te houden voor de duur
van (meestal) 14 dagen ('in bewaring stellen'). De rechter kan dit verzoek van de
officier afwijzen (u gaat dan naar huis) of toewijzen (u gaat dan naar een huis van
bewaring).
Als de rechter het verzoek toewijst, kan hij op uw verzoek de voorlopige hechtenis
onder voorwaarden schorsen. Dat betekent dat u dan onder de door de rechter gestelde
voorwaarden mag gaan. Houdt u zich dan niet aan de voorwaarden dan kan de
officier u meteen laten arresteren. Het is belangrijk om zo snel mogelijk met uw
advocaat te spreken over uw persoonlijke belangen om geschorst te worden. Denk
bijvoorbeeld aan uw gezin, werk, opleiding of andere bijzondere omstandigheden.
Naar een huis van bewaring
Als de rechter u in bewaring stelt en de voorlopige hechtenis niet schorst, gaat u
naar een huis van bewaring. U mag daar bezoek ontvangen en bellen (mits u geen
beperkingen heeft). In het huis van bewaring krijgt u meer informatie over hoe het
precies werkt. Mochten er problemen zijn of u krijgt bijvoorbeeld een maatregel, neem
dan zo snel mogelijk contact op met uw advocaat. Vaak is de termijn om er iets tegen
te doen maar heel kort (1 week!).
____________________________________________________________________
Op ons kantoor werken wij met twee advocaten op de sectie strafrecht. Wij proberen
altijd zoveel mogelijk zelf bij u langs te komen en met u mee te gaan naar zittingen.
Soms kan het wel eens voorkomen dat dat niet lukt. Dan kan het zijn dat u de ander
treft. U kunt er dan vanuit gaan dat uw zaak goed met de ander is besproken zodat uw
belangen daar niet onder lijden.
Kunt u één van ons niet bereiken en is het dringend? Dan kunt u contact opnemen met
of vragen naar de ander.
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