
Je wordt verdacht van een stra� aar feit
Wat gebeurt er en wat zijn jouw rechten?

1. Aanhouding
Je bent aangehouden en je wordt 
naar het politiebureau gebracht.
Ben je niet aangehouden, maar ben 
je door de politie gevraagd naar het 
politiebureau te komen voor een 
verhoor, dan zijn niet alle 
stappen voor jou.

Handboeien
Soms krijg je 
handboeien om.

2. Het politiebureau
Je spullen, zoals je telefoon, mogen niet 
mee naar de cel. Als de politie ze niet 
voor onderzoek nodig hee� , krijg je ze 
terug als je weggaat.

ID-bewijs
De politie wil 
weten wie jij bent.

Vingerafdruk
De politie scant 
jouw vingers.

Fototoestel
De politie 
maakt een 
foto van jou.

3. Wachten in de cel
De politie onderzoekt wat er is 
gebeurd. Je ouders mogen op 
bezoek komen. 

Een chef van de politie vertelt 
wat jouw rechten zijn. Je hoe�  
geen antwoord te geven op 
vragen, maar het mag wel.

Klok
Je moet soms 
wachten.

Arts
Als je je niet 
lekker voelt 
kun je om een 
dokter vragen.

Ouders/ Verzorgers
De politie belt jouw 
ouders of verzorgers.

4. Gesprek met een advocaat
De politie regelt een gratis advocaat voor jou. 
De advocaat werkt alleen voor jou en is niet 
van de politie. Dit gesprek is geheim.

Advocaat
Een advocaat 
komt zo snel 
mogelijk om jou 
advies te geven.

Tolk
Als je geen Nederlands 
spreekt of begrijpt heb 
je recht op een vertaler 
(tolk).

5. Verhoor door een agent
De politie gaat met jou praten en 
vraagt wat er is gebeurd. Dit heet 
een verhoor. Je hoe�  de politie 
geen antwoord te geven.

Film/Camera
Soms neemt de 
politie een verhoor 
op met een 
camera/microfoon.

Vertrouwenspersoon
Als de politie je gaat verhoren mag er 
ook iemand bij zijn die je vertrouwt. 
Bijvoorbeeld je vader of moeder.

Document
Wat je tegen de politie zegt, wordt 
opgeschreven. Dat noemen we 
een proces-verbaal. Je hoe�  geen 
antwoord op de vragen te geven.

6. Naar huis of niet?
Je hoort van de politie of 
 je naar huis mag of dat je 
op het politiebureau moet 
blijven. De politie vertelt 
dat ook aan je ouders.

Verdachte Hulpo�  cier 
van Justitie

Agent Agent die 
het verhoor 

afneemt

Advocaat
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