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

1.  Beknopte mededeling van de feiten

  U hebt het recht beknopt informatie te  

  krijgen over de feiten waarover u zal   

  worden verhoord.

2.  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.

3.   Recht op een vertrouwelijk overleg 
      met advocaat

 A.   Wanneer?

 —  U hebt recht op een vertrouwelijk overleg  

  met een advocaat vóór het eerste verhoor;

 —  Wanneer de feiten waarover u verhoord  

  wordt strafbaar zijn met meer dan 1 jaar  

  gevangenisstraf.

   Uitzondering

   Bij verkeersfeiten hebt u dit recht niet.

 B.   Welke advocaat?

 —  U mag een advocaat naar keuze raadplegen.

 —  Onder bepaalde wettelijke voorwaarden  

  kan u een beroep doen op een advocaat  

  via het systeem van de juridische rechts-

  bijstand die geheel of gedeeltelijk 

  kosteloos is. U kan het formulier met deze  

  voorwaarden opvragen. 

  

  

  De aanstelling van een advocaat vraagt u  

  dan bij het bureau van juridische   

  bijstand van de balie. 

 C.   Wijze waarop het vertrouwelijk overleg  
       kan verlopen?

 —  U kan éénmalig vragen om het verhoor uit  

  te stellen op een latere datum/uur om uw  

  advocaat te raadplegen;

 —  U kan kiezen om een telefonisch onderhoud  

  te hebben met uw advocaat, waarna het  

  verhoor kan aanvatten;

 —  U kan wachten op de komst van een   

  advocaat op het politiekantoor.

 D.   Afstand van dit recht?

  U bent niet verplicht om een vertrouwelijk  

  overleg te hebben met een advocaat. 

  U kan hiervan vrijwillig en weloverwogen  

  afstand doen indien u:

 —  meerderjarig bent

 —  hiervoor een document ondertekend en  

      gedateerd hebt.

  4. Verhoor op uitnodiging

  U kan ook een schriftelijke uitnodiging  

  ontvangen om u aan te bieden voor het  

  eerste verhoor. 

  Indien u een schriftelijke uitnodiging hebt  

  ontvangen waarin de rechten vermeld onder  

  de nummers 1, 2 en 3 worden opgesomd  

  en waarin staat dat men er van uitgaat dat  

  u een advocaat hebt geraadpleegd vóór u  

  zich aanmeldt voor het verhoor:

 —  kan u geen uitstel meer krijgen omdat u al  

  eerder een advocaat kon raadplegen.
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