Je wordt verdacht
van een strafbaar feit
Je bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het
politiebureau of je bent uitgenodigd om verhoord te worden.

Je bent tussen de 12 en 18 jaar en je hebt iets gedaan wat
volgens de wet niet mag. Bijvoorbeeld een vernieling, een
diefstal of een mishandeling. De politie (of een andere
opsporingsdienst) heeft je aangehouden (gearresteerd),
meegenomen naar het politiebureau en doet onderzoek.
Of je bent gevraagd om naar het politiebureau te komen,
omdat de politie jou wil verhoren. Verhoren betekent dat
de politie met jou wil praten en vragen gaat stellen. Het is
belangrijk dat je weet wat je rechten zijn. Lees deze tekst
daarom goed door. Als je daarna nog vragen hebt, stel ze
aan je advocaat of aan de politie.
Ben je niet aangehouden, maar ben je door de politie
gevraagd naar het politiebureau te komen voor een
verhoor, lees dan verder vanaf ‘Wanneer heb je een
advocaat nodig?’.

Je bent aangehouden en meegenomen naar
het politiebureau
Wat zijn jouw rechten?
• De politie moet je vertellen waar je van verdacht wordt.
• De politie regelt een advocaat voor jou.
•	Als je zelf al een advocaat hebt, kun je dat doorgeven aan
de politie.

•	De politie geeft jouw gegevens (naam, adres,
geboortedatum enzovoort) door aan de Raad voor
Rechtsbijstand. De Raad roept die advocaat dan voor jou
op.
•	De advocaat werkt alleen voor jou en is niet van de
politie.

Informatie voor ouders, voogd of verzorgers
Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit. In dit
informatieblad staat welke rechten uw kind heeft
tijdens het politieonderzoek. De politie moet u
informeren dat uw kind is aangehouden en op het
politiebureau verblijft of dat uw kind wordt
uitgenodigd om verhoord te worden. Daarnaast moet
de politie u op de hoogte houden van het verdere
verloop van het onderzoek. Overleg met de politie over
het bellen en bezoeken van uw kind.
Meer informatie
Ga voor meer informatie naar www.juridischloket.nl of
bel met 0900 – 8020 (€ 0,10 per minuut). Maandag tot
en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

22403201 Informatieblad Je wordt verdacht (Nederlands) | 1

•	Je krijgt een gesprek met een hulpofficier van justitie,
dat is een soort leidinggevende bij de politie. Dit gesprek
kan ook telefonisch of via beeldbellen en noemen we
voorgeleiden. De hulpofficier vertelt wat jouw rechten
zijn en hij of zij kan je vragen stellen. Je hoeft geen
antwoord te geven op de vragen. Dat mag wel. Je hebt
het recht om te zwijgen. Dit heet zwijgrecht. De
hulpofficier vertelt je ook hoe het verder gaat en beslist
of je voorlopig op het politiebureau moet blijven of niet.
•	Een dokter, of iemand die voor een dokter werkt, kan
bekijken of je gezond genoeg bent om een verhoor of een
ander politieonderzoek te ondergaan. Als hiervoor een
reden is, kunnen de politie, je advocaat, je ouders (voogd
of verzorgers) of jij om deze dokter vragen. De dokter kan
aangeven dat de politie nog even moet wachten met het
verhoor of een ander politieonderzoek. Het
doktersonderzoek is gratis.
•	Als je geen of niet goed Nederlands spreekt of begrijpt,
dan heb je recht op de hulp van een vertaler (tolk). Een
tolk is gratis. Je hebt het recht de processtukken (dat wat
de politie over jouw zaak heeft opgeschreven) te lezen.
Jouw advocaat kan voor jou de processtukken opvragen
bij de officier van justitie.
•	Als je geen of niet goed Nederlands begrijpt, heb je recht
om de belangrijke delen van het dossier in je eigen taal te
lezen zodat je het wel begrijpt.
Wat gebeurt er nog meer?
•	De politie moet jouw ouders (voogd of verzorgers)
vertellen dat je bij de politie bent en daar voorlopig moet
blijven. Heb je geen ouders (voogd of verzorgers) of zijn
ze niet bereikbaar? Dan vraagt de politie aan jou welke
volwassene ze kunnen bellen. Is die er niet, dan neemt de
politie contact op met de Raad voor de
Kinderbescherming.
•	De Raad voor de Kinderbescherming is de organisatie die
onderzoek doet naar welke straf en/of hulp bij jou past.
De Raad kijkt naar jouw situatie, wat je hebt gedaan en
hoe erg het is wat je hebt gedaan.
•	Jouw ouders (voogd of verzorgers) mogen je bellen en
bezoeken op het politiebureau.
•	Woon je niet in Nederland? Dan kun je aan de politie
vragen om contact op te nemen met de ambassade van
jouw land.
Bij de politie blijven
•	Word je verdacht van een licht feit, zoals belediging, dan
mag de politie je maximaal zes uur op het politiebureau
houden. De uren in de nacht (tussen 00.00 uur en 09.00
uur) tellen voor de berekening van deze uren niet mee.
Na maximaal zes uur moet de politie je vrijlaten.

•	Als je van een ernstig feit wordt verdacht, bijvoorbeeld
vernieling, diefstal of een mishandeling, dan mag de
politie je maximaal negen uur op het politiebureau
houden. Ook hier tellen de uren in de nacht (tussen 00.00
uur en 09.00 uur) niet mee. Als de negen uur om is, kan
besloten worden dat je langer moet blijven. Als dat zo is,
mag de politie je nog maximaal drie dagen langer op het
politiebureau houden. Soms kan dit nog een keer met
maximaal drie dagen worden verlengd. In het ergste
geval moet je dus zes dagen op het politiebureau blijven.
Dit noemen we inverzekeringstelling.
•	Als je in de avond aangehouden wordt, dan kan de politie
een verhoor uitstellen. De politie maakt dan met jou en je
ouders (of voogd of verzorgers) een afspraak voor de
volgende dag op het politiebureau. Je mag dan
ondertussen naar huis, maar dan moet je wel de
volgende dag terugkomen.
•	Bij een inverzekeringstelling mag je soms ergens anders
slapen, thuis bijvoorbeeld. Overdag ben je wel op het
politiebureau. De politie en de officier van justitie
beslissen hierover.
•	Als de officier van justitie vindt dat je na de
inverzekeringstelling nog langer vast zou moet blijven,
dan beslist de rechter daarover. Je gaat in dat geval vaak
naar een jeugdinrichting en verblijft dan niet meer op het
politiebureau.
•	Vraag je advocaat wat je kunt doen als je het niet eens
bent met je aanhouding of met de beslissing dat je langer
moet blijven.
•	Zodra het niet meer nodig is dat je bij de politie moet
blijven, moet je worden vrijgelaten.
Wanneer heb je een advocaat nodig?
•	Als je door de politie wordt verhoord, dan zorgt de politie
ervoor dat je een advocaat krijgt. Een advocaat is er voor
jou en doet alleen iets, als dit met jou is besproken. De
advocaat heeft ook een geheimhoudingsplicht. Alles wat
jij aan de advocaat vertelt, blijft tussen jou en hem of
haar. Een advocaat mag niets doorvertellen zonder dat jij
dit goed vindt.
•	Ben je aangehouden, ken je zelf een advocaat en wil je
dat deze advocaat komt? Vertel dit dan aan de politie. Zij
nemen dan contact voor jou op.
•	Ben je uitgenodigd voor verhoor dan wordt ook geregeld
dat je een advocaat krijgt. In de uitnodigingbrief die je
van de politie thuisgestuurd hebt gekregen staat wat je
moet doen als je zelf al een advocaat kent.
•	Een advocaat is meestal gratis. De politie vertelt je
wanneer het niet gratis is.
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Verhoor: in gesprek met de politie
•	De politie gaat met je praten en mag je vragen stellen.

Vóór het verhoor
•	Als je bent aangehouden, komt een advocaat zo snel
mogelijk om je advies te geven. De politie kan jou pas
verhoren als je met een advocaat hebt gesproken. Het
duurt even voordat de advocaat op het politiebureau is.
Dat kan ongeveer twee uur duren.
•	Ben je aangehouden dan praat je eerst met jouw
advocaat over wat er is gebeurd en wat je kunt
verwachten. Je praat ongeveer een half uur met de
advocaat. Als er meer tijd nodig is, dan kan dat.
•	De politie luistert niet mee als je met jouw advocaat
praat.
•	Als je dit nodig hebt, krijg je hulp van een tolk tijdens dit
gesprek. Na afloop van het gesprek mag een tolk hierover
niets tegen de politie zeggen.
•	Als je door de politie bent uitgenodigd voor verhoor, dan
heb je voor jouw bezoek aan het politiebureau al met een
advocaat gesproken. De advocaat weet hoe laat het
verhoor begint en zorgt ervoor dat hij/zij op tijd aanwezig
is.
•	De advocaat vertelt hoe een verhoor gaat en overlegt met
jou wat je het beste kunt doen of zeggen tegen de politie.
De advocaat kan ook contact opnemen met jouw familie,
je baas van je werk of je stageplaats om hen te vertellen
dat je bij de politie bent. Dit doet de advocaat alleen als jij
dat wilt.

Tijdens het verhoor
•	Het gesprek met de politie start. Ze mogen je vragen
stellen.
•	Je hoeft geen antwoord te geven op de vragen van de
politie (het mag wel). Je hebt het recht om te zwijgen.
•	Als je de politie niet begrijpt, dan mag je dit gerust
zeggen. De politie moet het je dan in andere woorden
goed uitleggen.
•	Als je dit nodig hebt, krijg je hulp van een tolk tijdens het
verhoor.
Advocaat bij het verhoor
Een advocaat zit naast jou in de verhoorkamer en mag:
• bij het verhoor zijn;
•	aan het begin en aan het eind van het verhoor
opmerkingen maken;
• vragen stellen aan de politie;

• aan jou vragen of je begrijpt wat er gezegd wordt;
• erop letten dat je niet verplicht wordt iets te zeggen;
• erop letten dat je niet bang wordt voor de politie;
•	vragen om even te stoppen. Dan kan de advocaat met jou
alleen praten. Je kunt zelf ook vragen om alleen met je
advocaat te praten. Als je dit te vaak vraagt, kan de politie
‘nee’ zeggen.
Filmen of opnemen van het verhoor
•	De politie moet soms een verhoor opnemen met een
camera en/of microfoon. Bijvoorbeeld als het om ernstige
strafbare feiten gaat waarbij iemand zwaargewond is
geraakt. Hiervoor zijn regels. Als de politie film- of
geluidsopnamen maakt, moet de politie dit aan het begin
van het verhoor tegen jou zeggen.
Vertrouwenspersoon aanwezig bij verhoor
•	Als de politie jou gaat verhoren mag er ook een persoon
bij dit verhoor zijn die je vertrouwt (een
vertrouwenspersoon). Bijvoorbeeld je vader of moeder
of een andere volwassene. Als je dit wilt, zeg dit dan
tegen jouw advocaat en de politie. Het is niet verplicht
om een vertrouwenspersoon bij het verhoor te vragen.
•	De vertrouwenspersoon mag alleen luisteren. Hij of zij
mag bij je komen zitten, maar mag zelf niets zeggen. De
vertrouwenspersoon moet 18 jaar of ouder zijn en mag
niets te maken hebben met het strafbare feit waarvan jij
wordt verdacht.
•	Soms kan de politie weigeren dat een
vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. De
politie moet dan eerst aan de officier van justitie vragen
of hij of zij het hiermee eens is.
Verslag
•	Van een verhoor wordt een verslag gemaakt. Dit noemen
we een proces-verbaal. Dit is een belangrijk verslag
waarin staat wat je tijdens het verhoor tegen de politie
hebt gezegd. Het is jouw verhaal over wat er is gebeurd.
•	De officier van justitie en daarna soms ook een rechter
lezen later wat jij hebt verteld. Het is daarom belangrijk
dat je goed leest wat is opgeschreven. Als je niet goed
kunt lezen, vraag dan aan de politie of ze het aan jou
voorlezen.
•	Vind je dat het goed is opgeschreven? Dan vraagt de
politie om je naam en handtekening eronder te zetten.
Vind je dat het niet goed is opgeschreven? Vraag dan aan
de politie of ze het willen veranderen. De advocaat kan
ook bekijken of de politie jouw woorden goed heeft
opgeschreven en jou hiermee helpen.
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Na het verhoor
•	Als het verhoor is afgelopen en je hoeft niet langer op het
politiebureau te blijven, dan mag je naar huis. Soms moet
je nog even wachten, omdat de politie misschien nog
enkele vragen aan je wil stellen. Als je moet blijven,
vertelt de politie wat er verder gaat gebeuren. Soms volgt
er nog een verhoor.
•	Als je moet blijven krijg je ook bezoek van een
medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij
of zij kijkt hoe het met jou gaat en of je hulp nodig hebt.
De Raad doet onderzoek naar jou en jouw situatie en
geeft advies aan de officier van justitie of de rechter over
welke straf (of hulp) het beste bij jou past.
•	De officier van justitie beslist of je vrijgelaten wordt of dat
je nog langer moet blijven. Als dat langer is dan drie
dagen met eventueel een verlenging van nog eens drie
dagen (inverzekeringstelling) dan beslist de
kinderrechter daarover. Dit staat los van jouw verblijf op
het politiebureau.

•	Het besluit van de officier van justitie hoor je zo snel
mogelijk van de politie. Soms hoor je dit niet direct en
kan het even duren.
•	Ben je aangehouden en mag je naar huis, dan belt de
politie je ouder (of voogd of verzorgers) om je te komen
halen.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
Mei 2022 | 22403201
Aan de inhoud van dit informatieblad kan je geen rechten ontlenen.
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