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Terrorism Act 2000 
 [Wet Terrorisme 2000] 

Denk aan uw rechten als u in detentie gehouden wordt 
De rechten in deze kennisgeving zijn voor u gewaarborgd op grond van de wetgeving in Engeland en Wales en zijn in 

overeenstemming met Richtlijn nr. 2012/13/EU betreffende het recht op informatie in strafprocedures. 

Uw rechten op het politiebureau zijn samengevat op deze pagina. 

Er is meer informatie in paragraaf 1 - 11 op de volgende pagina’s. 

De volledige gegevens staan vermeld in de Code of Practice H van de politie. 

1. Laat de politie weten als u een advocaat wilt die u tijdens uw verblijf op het politiebureau kan helpen. Dit 
is gratis. 

2. Laat de politie weten als u wilt dat iemand op de hoogte gebracht wordt dat u op het 
politiebureau bent. Dit is gratis. 

3. Laat de politie weten als u hun reglementen wilt inzien - dit zijn de Codes of Practice. 

4. Laat de politie weten als u medische hulp nodig heeft. Laat de politie weten als u ziek of gewond bent. 
Medische hulp is gratis. 

5. Als er vragen aan u gesteld worden over uw vermoedelijke betrokkenheid bij het plegen van, 
voorbereiden van of aanzetten tot terroristische daden, hoeft u niets te zeggen. Maar het kan uw 
verweer schaden als u tijdens de ondervraging iets niet zegt dat u later op de rechtbank wilt 
aanvoeren. Alles wat u zegt kan als bewijs gebruikt worden. 

6. De politie moet u informeren over de aard van uw vermoedelijke betrokkenheid bij het plegen 
van, voorbereiden van of aanzetten tot terroristische daden en waarom u gearresteerd bent en in 
detentie gehouden wordt. 

7. De politie moet u of uw advocaat gegevens en documenten laten zien over waarom u 
gearresteerd bent en in detentie gehouden wordt en over de tijd die u op het politiebureau 
doorbrengt. 

8. Als u een tolk nodig heeft, moet de politie een tolk voor u regelen. Er kunnen tevens bepaalde 
documenten voor u vertaald worden. Dit is gratis.  

9. Laat de politie weten als u geen Brit bent en als u contact met uw ambassade of consulaat wilt 
opnemen of als u wilt dat zij ingelicht worden dat u in detentie gehouden wordt. Dit is gratis. 

10. De politie moet u vertellen hoe lang ze u in detentie kunnen houden. 

11. Als u in staat van beschuldiging gesteld wordt en uw zaak komt voor de rechtbank, heeft u en uw 
advocaat het recht om het bewijs van de vervolgende partij te zien voordat de zitting op de rechtbank 
plaatsvindt. 

Als u iets niet duidelijk is over een van deze rechten, laat dit weten aan de 

Police Custody Officer [ambtenaar belast met de detentie] 

 

                    
 

Meer informatie over hoe de politie u moet behandelen en voor u moet zorgen staat vermeld in de 
pagina’s na de samenvatting 
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Deze versie van de Notice of Rights and Entitlements [kennisgeving van rechten en aanspraken] is geldig vanaf 
21 augustus 2019
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Bewaar deze informatie en lees ze zo snel mogelijk. U kunt bij het nemen van beslissingen 
tijdens uw verblijf op het politiebureau hiervan gebruik maken. 

1. Een advocaat kan u bijstaan 

  Een advocaat kan hulp en advies geven over de wetgeving. 

 Als u vraagt om met een advocaat te spreken, geeft dat niet de indruk dat u iets 
verkeerds gedaan heeft. 

 De Police Custody Officer [ambtenaar belast met de detentie] moet u vragen of 
u juridisch advies wilt. Dit is gratis. 

 De politie moet u tijdens uw verblijf op het politiebureau op elk moment, dag of 
nacht, met een advocaat laten spreken. 

 Als u heeft gevraagd om juridisch advies, mag de politie gewoonlijk geen vragen 
aan u stellen totdat u gelegenheid gehad heeft om met uw advocaat te spreken. 
Als de politie u vragen stelt, kunt u vragen dat er een advocaat bij u in de ruimte 
is. 

  Als u tegen de politie gezegd heeft dat u geen juridisch advies wilt, maar dan 
van gedachten verandert, laat dit weten aan de Police Custody Officer die u dan 
helpt om contact met een advocaat op te nemen. 

 Als er geen advocaat bij u geweest is of contact met u opgenomen heeft op het 
politiebureau, of u moet nog een keer met de advocaat spreken, vraag aan de 
politie om contact met hem/haar op te nemen. 

  U kunt vragen om met een advocaat te spreken die u kent en u hoeft daar niet 
voor te betalen als hij/zij kosteloze rechtsbijstand verleent. Als u geen advocaat 
kent of de advocaat die u kent, kan niet bereikt worden, kunt u met de 
dienstdoende advocaat spreken. Dit is gratis. 

  De dienstdoende advocaat heeft niets met de politie te maken. 
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Gratis juridisch advies regelen: 

 De politie zal contact opnemen met het Defence Solicitor Call Centre (DSCC). 
De DSCC zal regelingen treffen voor de verstrekking van juridisch advies, door 
een advocaat waar u om gevraagd heeft, of door de dienstdoende advocaat. 

 De DSCC is een onafhankelijke dienst die verantwoordelijk is voor het regelen 
van gratis juridisch advies en staat los van de politie. 

Als u zelf voor juridisch advies wilt betalen: 

 U kunt desgewenst in alle zaken voor juridisch advies betalen. 

  De DSCC zal namens u contact met uw eigen advocaat opnemen. 

 U heeft het recht op een privé-consultatie per telefoon met de advocaat van uw 
keuze of deze kan besluiten om u op het politiebureau te bezoeken. 

 Als de advocaat van uw keuze niet bereikt kan worden, kan de politie alsnog de 
DSCC bellen om gratis juridisch advies van een dienstdoende advocaat te 

regelen. 

2. Iemand laten weten dat u op het politiebureau bent 

 U kunt de politie vragen contact op te nemen met iemand die moet weten dat u 
op het politiebureau bent. Dit is gratis.  

 Ze zullen zo snel mogelijk contact met iemand voor u opnemen. 

3. Codes of Practice inzien 

 De Codes of Practice zijn de regels waarin u kunt lezen wat de politie wel en niet 
kan doen tijdens uw verblijf op het politiebureau. Deze bevatten eveneens de 
rechten die in deze kennisgeving samengevat zijn. 

 De politie zal u de Codes of Practice laten lezen maar u kunt dit niet doen zo 
lang dat het de politie ervan weerhoudt om te achterhalen of u de wet heeft 
overtreden. 

 Als u de Codes of Practice wilt lezen, laat dit weten aan de Police Custody 
Officer. 

4. Medische hulp krijgen als u ziek of gewond bent 

 Laat de politie weten als u zich ziek voelt of medicijnen nodig heeft of gewond 
bent. Zij zullen dan een dokter of verpleegster of andere gezondheidswerker 
voor u bellen. Dit is gratis. 

 U kunt toestemming krijgen om uw eigen medicijnen in te nemen, maar de politie 
zal dit eerst moeten controleren. In eerste instantie zal een verpleegster u 
bezoeken, maar de politie zal een dokter laten komen als u die nodig heeft. U 
kunt vragen of een andere dokter u kan bezoeken, maar u moet hier eventueel 

voor betalen. 
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5. Zwijgrecht 

Als er vragen aan u gesteld worden over uw vermoedelijke betrokkenheid bij het 
plegen van, voorbereiden van of aanzetten tot terroristische daden, hoeft u niets te 
zeggen.  

Maar het kan uw verweer schaden als u tijdens de ondervraging iets niet zegt dat u later 
op de rechtbank wilt aanvoeren.  

Alles wat u zegt kan als bewijs gebruikt worden. 

6. Weten waarom u gearresteerd en in detentie 

gehouden wordt 

 De politie moet u voorzien van informatie zodat u kunt begrijpen waarom u 
gearresteerd ben en verdacht wordt van het betrokken zijn bij het plegen van, 
voorbereiden van of aanzetten tot terroristische daden. 

 Op het politiebureau moet de politie u vertellen waarom zij menen dat u in 
detentie gehouden moet worden. 

 Voordat er vragen aan u gesteld worden over uw vermoedelijke betrokkenheid 
bij terrorisme moet de politie u of uw advocaat voldoende informatie geven over 
wat zij denken dat u gedaan heeft, zodat u zichzelf kunt verweren, maar zonder 
dat dit het politieonderzoek zou schaden. 

 Dit is van toepassing op alle andere strafbare feiten waarvan de politie u 

verdenkt. 

7. Gegevens en documenten over uw arrestatie en 

detentie inzien 

 Als u op een politiebureau in detentie gehouden wordt, moet de politie: 

 De reden en noodzaak voor uw arrestatie en waarom zij menen dat u in 
detentie gehouden moet worden, in de administratieve gegevens van 
detentie (Custody Record) vermelden. 

 Deze gegevens aan u en uw advocaat laten zien. De Police Custody 
Officer zal dit regelen. 

 De politie moet u of uw advocaat toegang geven tot documenten en materiaal 
die van wezenlijk belang zijn voor een effectieve betwisting van de 
rechtmatigheid van uw arrestatie en detentie. 
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8. Een tolk en de vertaling van bepaalde documenten 

voor u regelen 

  Als u geen Engels spreekt of verstaat, zal de politie regelingen treffen zodat 
iemand die uw taal spreekt u komt helpen. Dit is gratis. 

  Als u doof bent of spraakmoeilijkheden heeft, zal de politie regelingen treffen 
zodat een Britse gebarentaaltolk u komt helpen. Dit is gratis. 

 Als u geen Engels spreekt of verstaat, zal de politie een tolk voor u regelen om u 
te vertellen waarom u vastgehouden wordt en van welk strafbaar feit u eventueel 
beschuldigd wordt. Dit moet iedere keer gedaan worden als de politie besluit om 
u in voorlopige hechtenis te houden. 

 Na elke beslissing om u in voorlopige hechtenis te houden en nadat u van een 
strafbaar feit beschuldigd wordt, moet de politie u tevens gegevens in uw eigen 
taal geven over waarom u vastgehouden wordt en van welk strafbaar feit u 
eventueel beschuldigd wordt, tenzij er speciale redenen zijn waarom dit niet 
gedaan wordt. Deze zijn: 

 Als u besloten heeft dat u de gegevens niet nodig heeft om uzelf te 
verweren omdat u volledig begrepen heeft wat er gaande is en wat de 
gevolgen zijn van het feit dat u uw recht opgegeven heeft om de gegevens 
te ontvangen en de politie heeft u gelegenheid gegeven om een advocaat 
om raad te vragen om dit te beslissen. U moet tevens schriftelijk uw 
toestemming geven. 

 Als een mondelinge vertaling of samenvatting via een tolk in plaats van 
een schriftelijke vertaling voldoende voor u is om u te verweren en u 
volledig begrepen heeft wat er gaande is en de Custody Officer heeft 
hiervoor toestemming gegeven. 

 Als de politie u vragen stelt en hiervan geen audio-opname maakt, zal de tolk de 
vragen en uw antwoorden in uw eigen taal noteren. U kunt deze controleren 
voordat u dit als een correcte vastlegging van de gegevens ondertekent. 

 Als u bij de politie een verklaring wilt afleggen, zal de tolk een exemplaar van die 
verklaring in uw eigen taal maken die u kunt controleren en voor akkoord kunt 
ondertekenen. 

 U heeft tevens recht op een vertaling van deze kennisgeving. Als een vertaling 
niet beschikbaar is, moet u de informatie via een tolk gegeven worden en zonder 

onnodige vertraging van een vertaling voorzien worden. 

9. Contact opnemen met uw ambassade of 

consulaat 

Als u geen Brit bent, kunt u tegen de politie zeggen dat u contact wilt opnemen met 
uw ambassade of consulaat om hen te laten weten waar u bent en waarom u op het 
politiebureau bent. Ze kunnen een privébezoek met u hebben of regelen dat een 
advocaat naar u toekomt. 
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10. Hoe lang u vastgehouden kunt worden 

 U kunt alleen meer dan 48 uur zonder tenlastelegging vastgehouden worden 
indien een rechtbank toestemming geeft dat de politie meer tijd verleend wordt 
om u vast te houden. De rechtbank heeft de bevoegdheid om de detentieperiode 
zonder tenlastelegging te verlengen met maximaal 14 dagen na uw arrestatie. 

 Een hoofdagent van politie moet met regelmaat uw zaak onderzoeken om te 
zien of u nog steeds op het politiebureau moet worden vastgehouden. Dit 
heet een herziening. U heeft het recht om een mening over deze beslissing 
te geven tenzij u daartoe niet in staat bent. Uw advocaat heeft namens u 
tevens het recht een mening over deze beslissing te geven. 

 Als u op grond van de herziening niet vrijgelaten wordt, moet u verteld 
worden waarom dit het geval is en de reden moet in uw Custody Record 
vermeld worden. 

 Als uw detentie niet langer noodzakelijk is, moet u vrijgelaten worden. 

 Als de politie aan de rechtbank vraagt om uw detentie te verlengen: 

 moet u een schriftelijke kennisgeving gegeven worden waarin u geïnformeerd 
wordt over wanneer de zitting zal plaatsvinden en over de redenen waarom 
verzocht wordt dat uw detentie verlengd wordt; 

 moet u ter zitting op de rechtbank verschijnen, tenzij een televisielink is 
opgezet, zodat je de mensen in de rechtbank kunt zien en horen en ze 
je kunnen zien en horen; 

 heeft u er recht op dat een advocaat u op de rechtbank vergezelt; 

 kan de politie u alleen in detentie houden als de rechtbank meent dat het 
noodzakelijk is en dat de politie zorgvuldig en zonder te grote vertraging 
onderzoek naar uw zaak uitvoert. 

 Als de politie voldoende bewijs heeft om u naar de rechtbank te sturen, kunt u op 
het politiebureau of per post aangeklaagd worden, om voor een terechtzitting op 
de rechtbank te verschijnen. 

Herziening en verlenging van detentie 

 Er kunnen zich gelegenheden voordoen waarbij u langer dan 48 uur na uw 
arrestatie vastgehouden kunt worden. In deze omstandigheden moet u 
voorzien worden van het volgende: 

 een schriftelijk document dat het verzoek om uw detentie te 
verlengen ingediend is; 

 het tijdstip waarop het verzoek ingediend werd; 

 het tijdstip dat het verzoek op de rechtbank behandeld wordt en 

 de reden(en) waarom een verlenging van de detentie verzocht wordt. 

 

Elke keer als een verzoek ingediend wordt voor een verlenging of verdere 
verlenging van uw detentie moet u (en uw juridische vertegenwoordiger) 
voorzien worden van een kennisgeving. 
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11. Toegang tot bewijs als uw zaak op de rechtbank 

behandeld wordt 

 Als u wegens een strafbaar feit in staat van beschuldiging gesteld wordt, 
moet u of uw advocaat toegestaan worden om het bewijsmateriaal tegen u 
te zien alsmede het bewijsmateriaal waarmee uw verweer gebaat is. Dit 
moet gedaan worden voordat de terechtzitting aanvangt. De politie en de 
Crown Prosecution Service [verg. met Nederlandse Openbaar Ministerie] 
moet dit voor u regelen en u toegang verschaffen tot de relevante 
documenten en materialen. 
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Andere dingen die u moet weten over uw verblijf op 
een politiebureau 

Hoe u behandeld en verzorgd moet worden 

Deze opmerkingen vertellen u wat u kunt verwachten terwijl u op het politiebureau 

wordt vastgehouden. Vraag om meer te weten over de Codes of Practice. Ze bevatten 

een lijst met waar u meer informatie kunt vinden over elk van deze zaken. Vraag het 

de politierechter als u vragen hebt. 

Personen die hulp nodig hebben 

 Indien u jonger dan 18 bent of u kwetsbaar bent, bijvoorbeeld als u leermoeilijkheden of 
geestelijke gezondheidsproblemen heeft, dan heeft u er recht op dat iemand bij u is als 
de politie bepaalde handelingen uitvoert. Deze persoon wordt uw “bevoegde 
volwassene” genoemd en hij/zij krijgt een kopie van deze kennisgeving. 

 Uw bevoegde volwassene helpt u te begrijpen wat er gebeurt en staat in voor uw 
interesses. Hij of zij moet bij u zijn als de politie u over uw rechten vertelt en u 
vertelt waarom u op het politiebureau wordt vastgehouden. Hij of zij moet tevens 
bij u zijn als de politie de cautie aan u voorleest. 

 Uw bevoegde volwassene kan ook namens u om een advocaat vragen. 

 U kunt desgewenst met uw advocaat spreken zonder dat de bevoegde volwassene 
aanwezig is. 

 De politie kan ook een van de onderstaande dingen doen als u zich op het 
politiebureau bevindt. Tenzij er speciale redenen zijn, moet uw bevoegde 
volwassene de hele tijd bij u zijn als de politie een van deze dingen doet: 

 u verhoren of u vragen een schriftelijke verklaring of aantekeningen van de politie 

te ondertekenen; 

 meer dan uw bovenkleding verwijderen om u te fouilleren; 

 uw vingerafdrukken afnemen, een foto van u maken of een DNA- of ander 

monster van u afnemen; 

 iets uitvoeren dat te maken heeft met een identificatieprocedure met een getuige. 

 Uw bevoegde volwassene moet de kans krijgen om persoonlijk of telefonisch 
aanwezig te zijn om u te helpen wanneer de politie uw zaak onderzoekt om te zien 
of u nog langer moet worden vastgehouden. 

 Als uw bevoegde volwassene beschikbaar is, moet hij/zij aanwezig zijn als de politie u 
wegens een strafbaar feit in staat van beschuldiging stelt. 

Gegevens krijgen van uw verblijf op het politiebureau 

 Alles wat er met u gebeurt tijdens uw verblijf op het politiebureau wordt vastgelegd. Dit 
heet het Custody Record. 

 Als u het politiebureau verlaat, kunt u, uw advocaat of uw bevoegde volwassene om een 
kopie van het Custody Record vragen. De politie moet u zo snel mogelijk een kopie van 
uw Custody Record geven. 
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 U kunt de politie tot maximaal 12 maanden na uw verblijf op het politiebureau om een 
kopie van uw Custody Record vragen. 

 

In contact blijven 

 Naast overleg met een advocaat en een mededeling aan een persoon dat u gearresteerd 
bent, mag u gewoonlijk één telefoongesprek voeren. 

 Als u iemand wilt opbellen, vraag dit dan aan de politie. 

 U kunt tevens om pen en papier vragen. 

 U kunt eventueel bezoek ontvangen, maar de Custody Officer mag dit weigeren. 

 

Uw cel 

 Indien mogelijk, dient u alleen in een cel geplaatst te worden. 

 Deze moet schoon, warm en verlicht zijn. 

 Het beddengoed moet schoon en in goede staat zijn. 

 U moet gebruik van het toilet kunnen maken en zich kunnen wassen. 
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Persoonlijke behoeften - gezondheid, hygiëne en welzijn 

 

 Er moet aan jou worden gevraagd of je prive wil spreken met een van de bewakers over 

mogelijke persoonlijke behoeften betreffende je gezondheid, je hygiëne en je welzijn 

waarover je je zorgen kunt maken terwijl je in hechtenis bent. 

 De politie zal zorgen dat de producten worden geleverd die jij nodig acht om in je 

behoeften te voorzien.. Als je dat wilt, kan ervoor gezorgd worden dat de persoon met 

wie je het gesprek krijgt van hetzelfde geslacht is als jij. 

 Als je een vrouw bent van 18 jaar of ouder, dan moet er aan je worden gevraagd of je 

tijdens je hechtenis misschien producten nodig hebt voor je menstruatie, en moet aan 

je worden verteld dat: 

 

~de producten gratis worden verstrekt; 

     ~vervangende producten beschikbaar zijn; en 

~producten mogen worden verstrekt door je familie of vrienden op hun kosten, als de 

bewaarder daarmee instemt. 

 Als je een meisje bent van onder de 18 jaar, dan zal de bewaarder ervoor zorgen dat er 

een vrouw beschikbaar is op het politiebureau om voor je te zorgen en je te vragen 

naar jouw persoonlijke behoeften en producten voor menstruatie. 

Kleding 

Als uw kleding van u afgenomen wordt, moet de politie u andere kleding verschaffen. 

Eten en drinken 

U moet 3 maaltijden per dag met drinken aangeboden worden. U kunt tevens tussendoor wat 

te drinken krijgen. 

Lichaamsbeweging 
Indien mogelijk, moet u elke dag voor frisse lucht naar buiten kunnen. 

 

Als de politie u ondervraagt 

 Moet de ruimte schoon, warm en verlicht zijn. 

 Moet u een zitplaats aangeboden worden. 

 Moeten de politieambtenaren hun naam en rang aan u mededelen. 
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 Moet u een pauze krijgen op normale etenstijden en na ongeveer twee uur een pauze 
krijgen om wat te drinken. 

 Moet u elke 24 uur in voorlopige hechtenis minstens 8 uur rust krijgen. 

Religieuze behoeften 

 Laat de politie weten als u iets nodig heeft om uw religie uit te oefenen terwijl u op het 
politiebureau bent. Zij kunnen u, indien nodig, voorzien van religieuze boeken en andere 
voorwerpen. 

 

Gevallen waar de normale regels anders zijn 

Een advocaat voor u regelen 

Er zijn gevallen wanneer de politie u dringend vragen moet stellen voordat u met 

een advocaat gesproken hebt. Informatie over deze gevallen staat vermeld in de 

Codes of Practice. Hierin staat uiteengezet welke handelingen de politie tijdens 

uw verblijf op het politiebureau wel of niet kan uitvoeren. U kunt de gegevens 

hierover vinden in paragraaf 6.7 van Code H van de Codes of Practice. 

Er is één geval wanneer de politie u niet met de advocaat van uw keuze laat 

spreken. Als dit gebeurt, moet u toegestaan worden een andere advocaat te 

kiezen. Als u de details wilt opzoeken, staan deze in Bijlage B of Code H van de 

Codes of Practice. 

Er is één geval wanneer de politie u niet privé met uw advocaat laat praten. Dit is 

wanneer een zeer hooggeplaatste politieambtenaar toestemming geeft dat een 

inspecteur in uniform aanwezig is. U kunt de desbetreffende gegevens opzoeken 

in paragraaf 6.5 van Code H van de Codes of Practice. 

 

Iemand laten weten dat u op het politiebureau bent 

Er zijn gevallen wanneer de politie u niet toestaat om contact met iemand op te 

nemen. De informatie over deze gevallen staat vermeld in de Codes of Practice. U 

kunt de gegevens hierover vinden in Annex B van Code H van de Codes of 

Practice. 

 

Onafhankelijke arrestantenbezoekers 

Er zijn mensen in de gemeenschap die onaangekondigd een bezoek aan een 

politiebureau kunnen brengen. Zij zijn bekend onder de naam Independent 
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Custody Visitors en werken op vrijwillige basis om ervoor te zorgen dat de 

vastgehouden personen goed behandeld worden en over hun rechten kunnen 

beschikken. 

U hebt niet het recht om een Independent Custody Visitor te zien en kunt niet 

verzoeken dat een Independent Custody Visitor u bezoekt. Als een Independent 

Custody Visitor u wel bezoekt als u vastgehouden wordt, zullen zij onafhankelijk 

van de politie controleren of uw welzijn en rechten beschermd worden. U hoeft 

echter niet met deze persoon te spreken als u dat niet wilt. 

Hoe u een klacht kunt indienen 

Als u een klacht wilt indienen over hoe u behandeld bent, vraag dan om met een 

politieambtenaar te spreken die inspecteur is of een hogere rang heeft. Na uw 

vrijlating kunt u tevens bij elk politiebureau een klacht indienen bij de Office for 

Police Conduct (IOPC) [onafhankelijke commissie die klachten over de politie 

behandelt] of dit kan namens u via een advocaat of uw parlementsafgevaardigde 

gedaan worden. 
 


