
Welke rechten moeten u vóór aanvang van het verhoor worden meegedeeld ?

1.   Recht op een vertrouwelijk overleg 
met advocaat en bijstand tijdens  
verhoor

 A.  Advocaat

  — U kan een advocaat naar keuze laten 
contacteren. 

  — Indien u geen eigen advocaat hebt of 
deze verhinderd is, kan u een advocaat 
van de permanentiedienst laten 
contacteren.

  — Indien u voldoet aan bepaalde wettelijke 
voorwaarden is deze juridische bijstand  
geheel of gedeeltelijk kosteloos. U kan 
het formulier met deze voorwaarden 
opvragen.

 B.  Voorafgaand vertrouwelijk overleg
 
  — U hebt voor het eerstvolgende verhoor – 

en binnen de 2 uren na het contact met 
de advocaat of de permanentiedienst – 
recht op een vertrouwelijk overleg met 
uw advocaat gedurende dertig minuten, 
uitzonderlijk verlengbaar op beslissing 
van de verhoorder.

  — Dit overleg kan zowel telefonisch als op 
de plaats van het verhoor gebeuren.

  — Heeft het geplande overleg met 
uw advocaat niet binnen de 2 uren 
plaatsgevonden, dan vindt alsnog een 
vertrouwelijk telefonisch overleg plaats 
met de permanentiedienst. Nadien kan 
het verhoor starten.

  — Indien uw advocaat tijdens het verhoor 
toekomt, mag hij het verdere verhoor 
bijwonen.

 C.  Bijstand tijdens de verhoren

  — U hebt recht op bijstand van uw advocaat 
tijdens de verhoren.

  

— Uw advocaat ziet toe op: 
❍❍  het respecteren van uw zwijgrecht en 

het recht uzelf niet te beschuldigen;
❍❍  de wijze waarop u tijdens het 

verhoor wordt behandeld, of er geen  
ongeoorloofde dwang of druk op u 
wordt uitgeoefend;

❍❍  de kennisgeving van uw rechten en de 
regelmatigheid van het verhoor.

 
   Indien uw advocaat hierover opmerkingen 

heeft, kan hij die onmiddellijk in het 
proces-verbaal laten opnemen. Uw 
advocaat kan vragen dat een bepaalde 
opsporingshandeling wordt verricht of 
een bepaald verhoor wordt afgenomen. 
Hij kan verduidelijking vragen over vragen 
die worden gesteld. Hij kan opmerkingen 
maken over het onderzoek en over het 
verhoor. Het is hem niet toegelaten te 
antwoorden in uw plaats of het verloop 
van het verhoor te hinderen.

  — Uzelf of uw advocaat heeft het recht het 
verhoor één keer te onderbreken voor 
een bijkomend vertrouwelijk overleg. 
Ook indien tijdens het verhoor nieuwe 
feiten aan het licht komen, mag u een 
bijkomend vertrouwelijk overleg met uw 
advocaat voeren. Dit mag maximum  
15 minuten duren.
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D.   Afstand

U bent niet verplicht om een overleg of de   
bijstand van een advocaat te vragen.

U kan hiervan vrijwillig en weloverwogen   
afstand doen indien u:

  — meerderjarig bent;
  —  nadat u hiervoor een document   

ondertekend en gedateerd hebt;
  — indien mogelijk, kan het verhoor worden 

gefilmd; u kan dit met uw advocaat 
bespreken (zie ook punt 7).

U kan hiervoor een telefonisch contact hebben met 
de permanentiedienst.
 
E.   Afwijking

In uitzonderlijke omstandigheden en bij  
dwingende redenen, kan de procureur des  
Konings of de onderzoeksrechter beslissen om uw 
recht op voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of 
bijstand van een advocaat tijdens het verhoor niet toe 
te kennen. Hij moet deze beslissing motiveren.

2.  beknopte mededeling van de feiten

U hebt het recht beknopt informatie te krijgen over de 
feiten waarover u zal worden verhoord.

3.  Zwijgrecht

  —  U bent nooit verplicht uzelf te 
beschuldigen.

  —  Nadat u uw identiteit hebt bekend 
gemaakt, hebt u de keuze om een 
verklaring af te leggen, te antwoorden op 
de gestelde vragen of te zwijgen.

4. iemand laten weten dat u  
gearresteerd bent

 U hebt het recht een derde te laten inlichten 
over uw arrestatie. 

 Dit kan echter worden uitgesteld om 
dwingende redenen door de procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter voor de duur 
die nodig is om de belangen van het onderzoek 
te beschermen.

  

5. medische hulp

  — U hebt recht op kosteloze medische 
bijstand indien nodig. 

  — U mag vragen dat een arts van uw keuze 
u onderzoekt. Dit gebeurt op uw eigen 
kosten.
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Welke bijkomende rechten hebt u tijdens het verhoor ?

6.  andere rechten bij het verhoor

Het verhoor zelf begint met een aantal 
mededelingen. Buiten de herhaling van de 
beknopte mededeling van de feiten en het 
zwijgrecht, wordt u meegedeeld dat:

  — U kan vragen dat alle gestelde vragen 
en alle gegeven antwoorden worden 
genoteerd in de gebruikte bewoordingen;

  — U kan vragen dat een bepaalde 
opsporingshandeling wordt verricht of 

   een bepaald verhoor wordt afgenomen;
  — Uw verklaringen als bewijs in rechte 

kunnen dienen.
  — Bij een ondervraging kan u gebruik 

maken van documenten die u in uw bezit 
hebt, zonder dat daarvoor het verhoor 
kan worden uitgesteld.U mag, tijdens of 
na het verhoor, eisen dat deze stukken 
bij het proces-verbaal van het verhoor 
worden gevoegd of ter griffie worden 
neergelegd.

7.  Filmen van het verhoor

  — Indien mogelijk, kan het verhoor worden 
gefilmd ter controle van het verloop van 
het verhoor.

  — De verhoorder, de procureur des Konings 
of de onderzoeksrechter kunnen dit 
beslissen.

  8.    op het einde van het verhoor  

Op het einde van het verhoor krijgt u de 
tekst van het verhoor te lezen. U kan ook 
vragen dat het u wordt voorgelezen.
 
Er zal u gevraagd worden of u iets aan uw  
verklaringen wil verbeteren of  toevoegen.

  9.  hulp van een tolk

  — Indien u de taal niet verstaat of 
spreekt, of indien u lijdt aan gehoor- of 
spraakstoornissen en indien uw advocaat 
uw taal niet verstaat of spreekt, hebt u 
recht op een beëdigd tolk tijdens het 
vertrouwelijk overleg met uw advocaat. 
Dit is kosteloos.

  — Indien u zich in een andere taal dan die 
van de procedure wenst uit te drukken, 
wordt een een beëdigde tolk opgeroepen 
om u bij te staan tijdens het verhoor. Dit is 
kosteloos.

   — U kan gevraagd worden om zelf uw 
verklaring  op te schrijven in uw eigen 
taal. 

3/4Verklaring Van uw rechten Wanneer u  van uW vRijheid bent benomen 
en zal worden verhoord als verdachte



hoe lang mag u van uw vrijheid worden benomen?

1.  48 uren

U mag maximaal 48 uren van uw vrijheid 
worden benomen.

2.    onderzoeksrechter

  — Binnen de 48 uren wordt u ofwel 
in vrijheid gesteld ofwel voor de 
onderzoeksrechter gebracht. Deze beslist 
over uw verdere vrijheidsbeneming en 
over het afleveren van een bevel tot 
aanhouding.

  — De onderzoeksrechter is verplicht om u 
hierover eerst te horen. Ook tijdens dit 
verhoor hebt u recht op bijstand van 
uw advocaat. De onderzoeksrechter 
moet uw opmerkingen, of deze van uw 
advocaat, horen over de mogelijkheid 
dat een bevel tot aanhouding zal worden 
uitgevaardigd. 

 Enkel als u meerderjarig bent, kan u afstand  
 doen van dit recht.

  

  — Levert de onderzoeksrechter een bevel 
tot aanhouding af, dan hebt u volgende 
rechten: 

❍❍ U mag vrij verkeer hebben met uw 
advocaat.

❍❍ Binnen de vijf dagen na de aflevering 
van het bevel tot aanhouding moet 
u voor de raadkamer verschijnen, 
waar u de aanhouding en voorlopige 
hechtenis kan aanvechten. 

❍❍ De dag voorafgaand aan de zitting 
van de raadkamer mag u uw dossier 
raadplegen.

❍❍ Tenzij u een mondelinge vertaling 
hebt gekregen van het bevel tot 
aanhouding, kan u een vertaling 
van de relevante passages van 
het bevel tot aanhouding vragen, 
indien u de taal van de procedure 
niet verstaat. U moet hiertoe een 
verzoek indienen ter griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg binnen 
drie dagen na het verlenen van het 
bevel tot aanhouding. Deze vertaling 
is kosteloos.

❍❍ Uw advocaat kan u meer uitleg geven 
over het verdere verloop van deze 
procedure.

❍❍ Indien u niet de Belgische nationaliteit 
hebt, mag u uw consulaire autoriteiten 
verwittigen van uw aanhouding.
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u mag deze verklaring 
van rechten bijhouden
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