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Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten 
in strafzaken 
 
U mag dit informatieblad bij u houden gedurende uw 
detentie 

 
Als uw vrijheid is ontnomen door de politie omdat u 
verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit heeft 
u de volgende rechten: 
 

 
A. te worden geïnformeerd over het strafbaar feit 

waarvan u wordt verdacht  
 

B. niet

 

 te antwoorden op vragen van de politie of 
een verklaring af te leggen aan de politie 

C. bijstand van een advocaat 
 

D. bijstand van een tolk en vertaling van stukken, 
wanneer u de taal niet begrijpt 
 

E. iemand te laten weten dat uw vrijheid is 
ontnomen 
 

F. uw ambassade te informeren als u een 
buitenlander bent 

 
G. te weten hoe lang u vastgehouden kunt worden  

 
H. bezoek van een arts wanneer u zich ziek voelt of 

medicijnen nodig heeft  
 

 
U kunt meer informatie vinden in deze folder 
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A. 
 

Informatie over de verdenking 

- Direct nadat uw vrijheid ontnomen is heeft u het recht 
te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht, 
ook wanneer de politie u niet ondervraagt. 

 
 
 

B. 

- U hoeft vragen van de politie niet te beantwoorden en 
u hoeft ook geen verklaringen af te leggen tegenover 
de politie. 

Zwijgrecht  
 

 
- Een advocaat kan u adviseren over het zwijgrecht en 

kan u helpen bij het nemen van een beslissing of u al 
dan niet vragen van de politie wilt beantwoorden.  
 

- Als u een advocaat wilt, mag de politie u niet 
ondervragen voordat u met uw advocaat heeft kunnen 
praten. 

 
 
 

C. 
 

Hulp van een advocaat  

- U heeft het recht met een advocaat te praten voordat 
de politie begint met de ondervraging.  

 
- Als u vraagt om een advocaat te spreken, wil dat niet 

zeggen dat u schuldig bent.  
 
- De politie moet u helpen in contact te komen met een 

advocaat.  
 

- Als u niet in gelegenheid bent om een advocaat te 
betalen, zal de politie u informatie moeten geven over 
hoe u gratis rechtsbijstand kan krijgen.  
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- Als u met een advocaat wilt praten maar geen 
advocaat kent, of als u geen contact krijgt met uw 
eigen advocaat, zal de politie ervoor zorgen dat u een 
advocaat toegewezen krijgt indien u recht heeft op 
gratis rechtsbijstand.  

 
- De advocaat is onafhankelijk van de politie en zal wat 

u hem vertelt niet aan anderen bekend maken zonder 
uw toestemming. 

 
- U heeft het recht om zonder dat iemand anders het 

hoort met uw advocaat te praten op het politiebureau 
en ook aan de telefoon.  

 
- U kunt uw advocaat vragen aanwezig te zijn tijdens 

het politieverhoor. 
 
 

 
D. 

 
Hulp van een tolk 

- Als u de taal niet spreekt of begrijpt, zal de politie 
voor een tolk zorgen. 

 
- De tolk is onafhankelijk van de politie en zal wat u 

hem vertelt niet aan anderen bekend maken zonder 
uw toestemming. 

 
- U kunt ook om de hulp van een tolk vragen als u met 

uw advocaat wilt praten.  
 

- De hulp van een tolk is gratis. 
 

- U heeft het recht op een vertaling van iedere 
beslissing over uw vrijheidsbeneming.  

 
- U heeft het recht op vertaling van stukken uit het 

onderzoek die van belang zijn voor een verzoek om 
invrijheidstelling (zie onder G). 
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E. 
 
Iemand laten weten dat u bent aangehouden 

- Vertel de politie als u wilt dat iemand, bijvoorbeeld 
een familielid of uw werkgever, wordt 
geïnformeerd dat u bent aangehouden.  

 
 
F. 

 

Voor buitenlanders: hoe u contact kunt opnemen 
met uw ambassade 

- Wanneer u een buitenlander bent, kunt u de politie 
vertellen dat zij uw ambassade of consulaat moet 
informeren dat u vastgehouden wordt en ook waar 
u vastgehouden wordt.  

 
- De politie moet u helpen als u wilt praten met 

iemand van uw ambassade of consulaat.  
 

- U heeft het recht om uw ambassade of consulaat 
aan te schrijven. Als u het adres niet weet, moet de 
politie u helpen. 

 
- De ambassade of het consulaat kan u helpen bij het 

vinden van een advocaat.  
 

 
G. 
 

Hoe lang kan uw vrijheid worden ontnomen?  

- U heeft op ieder moment het recht een rechter te 
vragen u in vrijheid te stellen. Uw advocaat kan u 
hierbij helpen. 

 
- U of uw advocaat kan vragen om het dossier in te 

zien, met name de stukken die gaan over de 
verdenking en de vrijheidsbeneming. U kunt ook 
vragen om over de inhoud van de stukken in detail 
geïnformeerd te worden.  

 
- Als u niet wordt vrijgelaten, moet u voor een 

rechter worden geleid binnen * uur nadat u bent 
aangehouden.  
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- De rechter moet u horen en kan vervolgens 
beslissen of u wordt vrijgelaten of in detentie blijft.  

 
- U heeft het recht om (een vertaling) te ontvangen 

van de beslissing van de rechter als deze beslist dat 
u niet in vrijheid wordt gesteld.  

 
 

 
H. 

 
Medische zorg  

- Wanneer u zich ziek voelt of medicijnen nodig 
heeft, vraag de politie dan om een arts. 

 
- U heeft het recht om een arts spreken zonder dat 

andere personen daarbij zijn. 
 

- U kunt vragen om een mannelijke of vrouwelijke 
arts. 

 
 
 


