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Je bent aangehouden op verdenking van een strafbaar feit en zit op het
politiebureau; wat zijn dan je rechten en wat kun je verwachten?

RECHT OP ADVOCAAT
De politie moet je vertellen waarvan je wordt verdacht. Ook vertelt de politie je
dat je het recht hebt een advocaat te spreken voorafgaand aan het verhoor én
tijdens het verhoor. Je kunt gebruikmaken van een piketadvocaat of de naam
van je eigen advocaat doorgeven. Als jouw advocaat op de piketlijst staat, zijn
hieraan voor jou of je ouders geen kosten verbonden. Een advocaat is altijd
onafhankelijk en niet verbonden aan de politie. Ook zal het gesprek tussen jou
en je advocaat altijd vertrouwelijk zijn en alleen met anderen (dus ook je
ouders) gedeeld worden na jouw toestemming.

JOUW OUDERS
De politie is verplicht jouw ouders te laten weten dat je bent aangehouden en
waarom. Jouw ouders hebben het recht op jou te komen bezoeken, maar
daarvoor moeten zij een afspraak maken bij de politie. Normaal gesproken kun
jij je ouders niet bellen.

OPHOUDEN VOOR VERHOOR
De politie mag je negen uur ophouden voor het verhoor. De uren tussen 0.00 en
9.00 uur tellen daarbij helaas niet mee. Je advocaat krijgt op dit moment nog
geen dossier en weet alleen van welk strafbaar feit je verdacht wordt.

DE INVERZEKERINGSSTELLING
In het belang van het onderzoek kan de hulpofficier van justitie je in
verzekering stellen voor maximaal drie dagen. Je blijft dan doorgaans langer
vastzitten op het politiebureau en jouw advocaat komt weer langs. Op het
bureau mag je, behalve van je ouders, geen bezoek ontvangen en ook geen
telefoontjes plegen.

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING
Het kan zijn dat er iemand van de Raad voor de Kinderbescherming bij je
langskomt. Zij zullen dan ook met je ouders spreken en met iemand van
bijvoorbeeld je school. Zij bekijken dan hoe het met je gaat thuis, op school en
of er verder bijzonderheden zijn. Het is belangrijk dat als je met een
medewerker van de Raad spreekt dat je over de zaak hetzelfde vertelt als tegen
de politie.

BEPERKINGEN
In het belang van het onderzoek kan de officier van justitie jou beperkingen
opleggen. Dat betekent dat je geen contact mag hebben met de buitenwereld,
behalve met je ouders (dat recht heb je als minderjarige altijd). Jouw advocaat
is ook gebonden aan deze beperkingen en mag dan niets inhoudelijk over je
zaak met anderen bespreken. Afhankelijk van het onderzoek kunnen de
beperkingen voortduren (ook na de inverzekeringstelling). Jouw advocaat kan
hier een bezwaarschrift tegen indienen.

NAAR DE KINDERRECHTER-COMMISSARIS
Als de officier van justitie je na de inverzekeringstelling nog langer wil
vasthouden, is hij verplicht je binnen 3 dagen en 18 uur na de aanhouding voor
te geleiden bij de kinderrechter-commissaris. Pas kort voor de voorgeleiding
krijgt jouw advocaat het dossier in te zien. Hij of zij kan het dossier dan kort
voor de voorgeleiding met je bespreken. Bij de voorgeleiding zullen ook je
ouders en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig
zijn.
De officier verzoekt de rechter dan doorgaans om je langer vast te houden voor
de duur van (meestal) 14 dagen ('in bewaring stellen'). De rechter kan dit
verzoek van de officier afwijzen (je gaat dan naar huis) of toewijzen (je gaat
dan naar een jeugdgevangenis). Als de rechter het verzoek toewijst, kan hij op
jouw verzoek (dat zal de advocaat dan verzoeken) de voorlopige hechtenis
onder voorwaarden schorsen. Dat betekent dat je dan onder de door de rechter
gestelde voorwaarden mag gaan als de rechter de schorsing toewijst. Als je dan
één van de voorwaarden overtreedt, kan de officier je laten arresteren en beslist
de rechter of je alsnog naar de jeugdgevangenis gaat. Jouw advocaat zal altijd
voor de voorgeleiding bij de rechter hierover met je spreken.

NAAR DE JEUGDGEVANGENIS
Als de rechter je in bewaring stelt en de voorlopige hechtenis niet schorst dan
word je overgebracht naar een jeugdgevangenis. Je mag daar bezoek ontvangen
en bellen (mits je geen beperkingen hebt). In de jeugdgevangenis krijg je meer
informatie over hoe het er precies werkt. Mochten er problemen zijn of je krijgt
bijvoorbeeld een maatregel, neem dan zo snel mogelijk contact op met je
advocaat. Vaak is de termijn om er iets tegen te doen maar heel kort (1 week!).

Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij het AdvocatenCollectief. We
hebben dagelijks een gratis spreekuur tussen 10:00 en 12:00. Voor meer
informatie kijk op www.advocatencollectieftilburg.nl of bel: 013-4636395.
Kun ons niet bereiken en is het dringend? Dan kun je contact opnemen met mr.
Theo ten Velde: 06-12537915
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