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VERKLARING VAN RECHTEN
Te overhandigen aan een persoon in voorarrest
na beschikking tot verwijzing
De rechter van vrijheid en detentie heeft u in voorarrest geplaatst terwijl u werd
verwezen naar de correctionele rechtbank of het assisenhof. 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 en de vonnisdatum
Het is uw recht om te weten welk strafbaar feit u ten laste wordt gelegd en wanneer en
waar dit werd begaan. Zodra de datum bekend is waarop u moet verschijnen voor de
uitspraak van het vonnis, moet die u worden meegedeeld.
Bijstand van een advocaat
U mag vragen om te worden bijgestaan door een advocaat van uw keuze of een die u
werd toegewezen.
U mag vrij met uw advocaat overleggen of hem aanschrijven, en hij mag aanwezig zijn
telkens als u moet voorkomen. Hij moet van die data op de hoogte worden gebracht. Hij
mag uw dossier raadplegen.
Recht om te zwijgen
Als u moet voorkomen, mag u kiezen om verklaringen af te leggen, de u gestelde vragen
te beantwoorden of te 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 op elk moment vragen om te worden vrijgelaten. De correctionele rechtbank
bekijkt uw verzoek als u wordt aangeklaagd voor een vergrijp en de Kamer van
onderzoek als u wordt beschuldigd van een zwaar misdrijf.
Duur van de vrijheidsberoving
U komt voor de correctionele rechtbank binnen de twee maanden vanaf het begin van uw
voorarrest, voor het assisenhof binnen een jaar vanaf het begin van uw voorarrest.
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 het proceduredossier te krijgen, zo nodig in digitale
vorm.

