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VERKLARING VAN RECHTEN
Te overhandigen aan een persoon in voorarrest
gedurende een onderzoek

De rechter van vrijheid en detentie heeft u in voorarrest geplaatst. Dit document somt
uw voornaamste rechten op en de belangrijkste informatie die men u dient te
overhandigen.
U mag dit document bewaren gedurende uw voorarrest.

Kennis van het strafbaar feit
Het is uw recht om te weten welk strafbaar feit u ten laste wordt gelegd en wanneer en
waar dit werd begaan. U mag ook de motieven kennen die uw voorarrest rechtvaardigen.
Bijstand van een advocaat
U mag tijdens het hele onderzoek bijstand van een advocaat van uw keuze vragen of van
een die u wordt toegewezen.
U mag vrij met uw advocaat onderhandelen of hem aanschrijven, en hij mag aanwezig
zijn bij al uw verhoren, waarvan hij op de hoogte moet worden gebracht.
Als u minderjarig bent en u of uw familie geen advocaat heeft gekozen, wordt er u een
toegewezen.
Recht om te zwijgen
Tijdens uw verhoren mag u verklaringen afleggen, de u gestelde vragen beantwoorden of
zwijgen.
Aanwezigheid van een tolk
Als u geen Frans spreekt of begrijpt, hebt u het recht om u gratis te laten bijstaan door
een tolk tijdens uw verhoren en om met uw advocaat te overleggen.
Recht om uw vrijlating te vragen
U mag altijd aan de rechter-commissaris vragen om u vrij te laten. Hij zal dat verzoek
samen met de rechter van vrijheid en detentie bekijken.
Duur van de vrijheidsberoving
De duur van het voorarrest is afhankelijk van het feit of u meer- of minderjarig bent, van
de ernst van het u ten laste gelegde misdrijf of vergrijp en van het feit of u in het
verleden al eens werd veroordeeld.
Die duur staat op de beschikking van de rechter die u in voorarrest heeft geplaatst.
In sommige gevallen kan uw arrest worden verlengd. U en uw advocaat worden gehoord
tijdens een uiteenzetting door beide partijen zijn. Enkel daarna kan beslist worden om uw
arrest te verlengen.

Inlichting van sommige personen
U hebt het recht om de personen die u wenst, en vooral uw familieleden, te laten weten
dat u in voorarrest werd geplaatst.
U mag bovendien de consulaire overheid van uw land laten inlichten als u buitenlands
bent.
Onderzoek door een arts
U mag vragen om u te laten onderzoeken door een arts.
Toegang tot uw dossier
U hebt het recht om een kopie van uw onderzoeksdossier te krijgen door bemiddeling
van uw advocaat. De rechter-commissaris mag weigeren om u bepaalde stukken uit het
dossier te overhandigen als daardoor druk kan worden uitgeoefend op slachtoffers,
aangehouden personen, hun advocaten, getuigen, ondervragers, experten of elke andere
persoon die bij de procedure betrokken is.

