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Onderwerp ; UITNODIGING TOTVERHOOR
Geachte,
U dient zich met deze uitnodiging aan te bieden op het politiekantoor gelegen
Leuven, Philipssite 4
op

AH\Aa

0> v.

Indlen u op gestelde dag en uur niet kan aanwezig zijn, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen om een
andere afspraak vastte leggen.
U zal gehoord worden overfeiten die U ten laste kunnen worden gelegd, meer bepaald:
Laster en eerroof op het internet.
Rechten van de verhoorde:
1° U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelfte beschuldigen.
2° U heeft de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de
gestelde vragen ofte zwijgen
3° U heeft het recht om voor dit eerste verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met
een advocaat naar keuze. U bent vrij ditte doen. Indien U een advocaat raadpleegt, legt U deze uitnodiging
best voor aan uw advocaat zodat ook hij op de hoogte zou zijn van de feiten waarvoor U zal verhoord worden.
Hoe dan ook wanneer U zich aanmeldt voor het verhoor, wordt U geacht een advocaat te hebben
geraadpleegd.
4° Op dit ogenblik bent U niet van uw vrijheid benomen en U kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar U
wil.
De Procureur des Konings kan naargelang de omstandigheden een arrestatie bevelen tijdens het
opsporingsonderzoek. Erwordt U bijgevolgde raad gegeven gevolgte geven aan deze uitnodiging.
Hoogachtend,

VERKLARING VAN UW RECHTEN

Wanneeru NIET VAN UW VRIJHEID BENT
BENOMEN en zal worden verhoord over
misdrijven die u ten laste kunnen worden gelegd

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

1.

Beknopte mededeling van de feiten

C. Wijze waarop het vertrouwelijk overleg
kan verlopen?

Welke rechten hebt u tijdens het verhoor ?

1.

— U hebt het recht beknopt informatie te
krijgen over de feiten waarover u zal
worden verhoord.

— U kan éénmalig vragen om het verhoor uit
■te stellen op een iateré datum/uur om uw .
advocaat te raadplegen;

Zwijgrecht

beschuldigen.
— Nadat u uw Identiteit hebt bekend

beknopte mededeling van de feiten en het

het u wprdt voorgelezen.

In de gebruikte bewoordingen;
— U kan vragen dat een bepaalde opsporings

vragen of te zwijgen.

verhoor wordt afgenomen;
— Uw verklaringen als bewijd in rechte

— Indlen u zich In een andere taal dan die van
j

kunnen dienen.

afstand doen Indien u:
— meerderjarig bent;
gedateerd hebt.

— Indien de ondervrager uw tpal beheerst, kan

2.

Gebruik van documenten tijdens
het verhoor

verklaring op te schrijven in uw eigen taal.
Bi] een ondervraging kan u gebruik maken
zonder dat daarvoor het verhoor kan worden

4. Verhoor op uitnodiging

— Wanneer de feiten waarover u verhoord
wordt strafbaar zijn met 1 jaar gevangenisstraf

U kan ook een schriftelijke, uitnodiging

of meer.

ontvangen om u aan te bieden voor het
eerste verhoor.

ultgesteld.

,

U mag, tijdens of na het verhoor, eisen dat
deze stukken bij het proces-verbaal van het
verhoor worden gevoegd of ter griffie vyorden
neergelegd.

Uitzondering
Bi] verkeersfeiten hebt u dit recht niet.

hij uw verklaringen noterenfn uw taal.
— U kan gevraagd worden om zelf uw

van documenten die u in uw bezit hebt,

— U hebt recht op een vertrouwelijk overleg
met een advocaat vóór het eerste verhoor;

de procedure wenst uit te dfukken, roept
de politie een beëdigde tolk op om u bij

— hiervoor een document ondertekend en
W anneer?

Hulp van een tolk

te staan tijdens het verhoor. Dit is kosteloos.
U kan hien/an vrijwillig en weloverwogen

A.

4.

handeling wordt verricht of een bepaald

D. Afstand van dit recht?
U bent niet verplicht om een vertrouwelijk

verklaringen wil verbeteren of toevoegen.

alle gegeven antwoorden worden genoteerd

advocaat op het politiekantoor.

overleg te hebben met een advocaat.

Recht op een vertrouwelijk ovprleg
met advocaat

van het verhoor te lezen. U kan pok vragen dat

Er zal u gevraagd worden of u Iets aan uw

gemaakt, hebt u de keuze om een verklaring

3.

Op het einde van het verhoor krijgt u de tekst

mededelingen. Buiten de herhaling van de

— U kan vragen dat alle gestelde vragen en

— U kan wachten op de komst van uw

af te legSen, te antwoorden op de gestelde

Op het einde van het verhoor

Het verhoor zelf begint met een aantal

te hebben met uw advocaat, waarna het
verhoor kan aanvatten;

— U bent nooit verplicht uzelf te

3.

Bij de aanvang van het verhoor

zwijgrecht, wordt u meegedeeld dat:

— U kan kiezen om een telefonisch onderhoud

2.

Wanneer u NIET VAN UW VRIJHEID BENT
BENOMEN en zal worden verhoord ovpr
misdrijven die u ten laste kunnen wordpn gelegd

VERKLARING VAN UW RECHTEN

Indien u een schriftelijke uitnodiging hebt
ontvangen waarin de rechten vermeld onder

B. Welke advocaat?

de nummers 1, 2 en 3 worden opgesomd

— U mag een advocaat naar keuze raadplegen.

advocaat te hebben geraadpleegd vóór u

en waarin staat dat u geacht wordt een
— Onder bepaalds wettelljke voon/vaarden

zich aanmeldt voor het verhoor:

kan u een beroep doen op een advocaat

— kan u geen uitstel meer krijgen omdat u al

vla het systeem van de juridische rechts

eerder een advocaat kon raadplegen.

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.

U mag daze verklaring
van rechten bijhouden

Mag ik hier wel opmerkingen geven, ook al heeft de politie dat bijzonder
ongraag?
1.
u ziet dat het politiezone Leuven is, wel pas op het allerlaatste tijdens
het telefonisch gesprek zegt de agente (wie dat is weet ik niet), dat als ik
niet wil komen er dan een wijkagent in mijn politiezone (Tervuren) bij mij
thuis komt met de klacht om mijn eerste gesprek te doen.
Toch nogal logisch?
Neem dat het iemand klacht indient in Oostende, moet de persoon uit
Leuven daarvoor dan naar Oostende, of heeft die het recht de eerste
getuigenis in zijn eigen politiezone te geven?
2.
U ziet pagina 1.
men heeft het recht op een advocaat. Maar euh, als u vindt dat de
uitdrukking “laster en eerroof op het internet” u duidelijk maakt wat het
is, ja?
Is dit, zo volgens pagina 2 “een beknopte meededeling van de feiten”?
Het is een titel.
En tenslotte, wat blabla op internet.
Dan gaan we strafklacht indien tegen Trump, tegen zovele kranten, en
dan vergeet ik nog een pak.
En wat is de hoogste straf? Dat verwijderen.
Moet daarom er onder staan ;
“De Procureur des Konings kan naargelang de omstandigheden een
arrestatie bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg
de raad te geven aan deze uitnodiging.”?
Vreemd, dat spreekt punt 1 tegen,
en men typt toch alles met tekstverwerker, Schrap dat dan voor prutsstrafklachtjes. Nodeloos en werkt erg intimiderend.
Mijn ervaring? Het parket, dat spendeert geen tijd aan zulken
lichtvoetigheid, hebben wellicht echt te weinig mensen. Spijtig.
Zelfs op zwaardere strafklachten, met bewijzen, is het eindeloos
wachten.

