
 

 

AANHOUDINGSKAART 

Aanhouding? Volg onderstaande checklist om goed beslagen ten ijs bij de HOvJ te komen. 

Noteer bij de aanhouding: Datum, tijd en straat (ook ter hoogte van) en plaats. 

Salduz: 

• Vermeld de persoon waarom hij is aangehouden. 

• Zeg tegen de persoon dat alles wat hij hierna nog zegt tegen hem kan worden 
gebruikt. Hij niet op vragen hoeft te antwoorden.  

• Kijk naar onderstaand schema en meld dan of hij een advocaat krijgt aangewezen 
en/of een eigen advocaat mag inschakelen óf dat hij alleen op eigen kosten een 
advocaat mag inschakelen 

Noteer bij aankomst politiebureau: Tijd en welk bureau. 

Noteer bij voorgeleiding: Naam HOvJ en tijd. 

Meld de HOvJ: 

• Gebruik boeien en reden waarom (vluchtgevaar, gewelddadig of bescherming 

tegen zichzelf) 

• Of er is gefouilleerd en door wie. Wat aangetroffen is en de reden. 

• Of er geweld gebruikt is en door wie. Reden? U kan gevraagd worden een i8 op te 

maken. (vooralsnog draait dit als pilot alleen nog in de eenheid Den Haag) 

• Meld de HOvJ het strafbare feit en de omstandigheden. Hierop toets de HOvJ de 

aanhouding. Nadien maakt u een proces verbaal van Aanhouding op. 

 Volwassen 16 en 17 jaar 15 jaar en jonger 

A-Feit 

• Misdrijf 12 jr of meer 

• kwetsbare mensen 

Gratis 
consultatie, mag 
afzien. 

Verplichte 
consultatie. 
Gratis 

Verplichte 
consultatie. 
Gratis 

B-Feit 

• VH-feit maar niet een A-feit 

Gratis 
consultatie, mag 
afzien. 

Gratis 
consultatie, mag 
afzien. 

Verplichte 
consultatie. 
Gratis 

C-Feit 

• Geen VH-feit 

• overtredingen 

Mag consultatie 
op eigen kosten 

Mag consultatie 
op eigen kosten. 

Mag consultatie 
op eigen kosten. 

Noot: Verdachte mag kiezen voor een piket advocaat of een eigen advocaat mits deze is 

aangesloten bij een piketcentrale. 

A en B Feiten (dus wel VH-feiten): Diefstal, zware mishandeling, openlijke geweldpleging, 

vernieling, (eenvoudige) mishandeling, dreigende wanordelijkheden, opruiing, niet 

voldoen aan bevel of vordering, sexting, verduistering, aanrijding met letsel, drugs 

verkoop of teelt, geen vaste woon en verblijfplaats.                            

C-feiten (dus GEEN VH-feiten): Belediging, bedreiging, dronkenschap, niet tonen ID.                                                                          
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