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Vordering inzage identiteitsbewijs

Een politieambtenaar is op grond van artikel 8 lid 1 Politiewet (PolW) bevoegd tot het vorderen van 
inzage van het identiteitsbewijs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
uitoefening van de politietaak.

Let wel, het gaat hier dus niet om verdenking van een strafbaar feit! Kan ook om een 
getuigenverklaring op te nemen. 

Het niet tonen van een identiteitsbewijs is strafbaar ogv artikel 447e Sr en artikel 2 Wet op de 
identificatieplicht (Wid). 

Een politieambtenaar is op grond van artikel 2, aanhef en onder sub b,  Ambtsinstructie (Ambtsinstr.) 
op zijn beurt ook verplicht zijn legitimatiebewijs op verzoek te tonen. Enkele mededeling van het 
dienstnummer is niet voldoende. Een uitzondering hierop is wanneer bijzondere omstandigheden 
het tonen daarvan door een politieambtenaar zonder uniform onmogelijk maken.

Het niet tonen van een legitimatiebewijs door de politie is niet strafbaar. 



Staande houden voor onderzoek naar de identiteit van de verdachte

Op grond van artikel 52 en 27a Wetboek van Strafvordering (Sv) kan een politieambtenaar een
verdachte staande houden voor (verder) onderzoek naar zijn identiteit ter plekke. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan adresgegevens. 

Bij een verdenking vanwege een misdrijf waar ogv art. 67 lid 1 Sv voorlopige hechtenis is toegelaten 
(misdrijf waarop vier jaar gevangenisstraf of meer staat), kunnen ook foto’s en vingerafdrukken 
worden afgenomen. Ook omvat dit onderzoek het vergelijken van vingerafdrukken met eerder 
afgenomen vingerafdrukken.

Staande houden is niet hetzelfde als een aanhouding. 



Aanhouding: mee naar het politiebureau voor verhoor

Op grond van artikel 53 Sv is in geval het op heterdaad betrappen van het plegen van een strafbaar 
feit iedereen bevoegd om de betreffende persoon aan te houden. 

Daarbuiten is een opsporingsambtenaar op grond van 54 Sr in geval van verdenking van een 
misdrijf, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, bevoegd om iemand aan te houden. 

Aanhouding is voor verhoor.

Indien nodig wordt bij de aanhouding geweld gebruikt. 

Verzet of bedreiging met geweld van politieambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn 
functie is strafbaar ogv art. 180 Sr. 



Handboeien

Op grond van artikel 22 Ambtsinstr. is het aanleggen handboeien alleen toegestaan in geval van 
gevaar voor:

– ontvluchting; of

– voor de veiligheid van de geboeide die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de ambtenaar of 
van derden.



Fouillering bij insluiting

Op grond van artikel 28 Ambtsinstr. kunnen voorwerpen die een gevaar vormen voor de verdachte 
of derden in bewaring worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan een broekriem, lucifers en/of 
schoenveters.



Inbeslagname voorwerpen

Op grond van artikel 94 Sv kunnen voorwerpen in beslag genomen worden met als doel om de 
waarheid over de verdenking aan de dag te brengen.



Ophouding voor onderzoek

Ogv art. 56a lid 2 Sv kan een verdachte op het politiebureau, afhankelijk van het strafbare feit, 
maximaal 6 uur (feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten) of 9 uur (feit waarvoor 
voorlopige hechtenis is toegelaten) worden opgehouden voor onderzoek. De tijd tussen 
middernacht en 9 uur in de morgen telt daarbij niet mee. Bij onderzoek naar de identiteit van de 
verdachte kan de termijn ogv art. 56b lid 2 Sv met 6 uur worden verlengd. Meestal betreft 
ophouding voor onderzoek slechts het verhoor.



Onderzoekshandelingen

Op grond van artikel 61a Sv kan de politie diverse onderzoekshandelingen verrichten zoals het 
nemen van foto's of vingerafdrukken ogv art. 55c lid 2 Sv in geval van een misdrijf waarvoor ogv art. 
67 lid 1 Sv voorlopige hechtenis is toegelaten. Onderzoekshandelingen moeten echter wel strikt in 
het belang van het onderzoek zijn. 

Als iets dat niet is, dan kan je de politie daarop aanspreken.



Verhoor

Op grond van artikel 29 Sv vindt er verhoor plaats. De politie verzoekt meestal om een korte verklaring. De 
recherche neemt echter uitgebreid verhoor af volgens een bepaald script. De politie of de recherche is verplicht 
om de verdachte vooraf op zijn zwijgrecht te wijzen (de cautie te geven).

Het is verstandig om niet te gaan verklaren, voordat je met je advocaat hebt overlegd. Ook niet als de politie of 
de recherche daar toch toe aandringt. Als je domme dingen zegt, wordt dat tegen je gebruikt.

Je hebt recht te weten van welk strafbaar feit je wordt verdacht alsmede de stukken in te zien als die er zijn. 

Voorafgaand aan verhoor heb je recht op consultatie van een advocaat. Dit op basis van artikel 6 EVRM, Salduz-
arrest EHRM 2008. Dat recht verspeel je echter wanneer je ondubbelzinnig afstand doet van het recht. Je hebt 
recht op een advocaat tijdens het verhoor. 

Als er wordt beslist dat je langer op het politiebureau moet blijven, dan mag je dat een derde laten weten. 

De hulpofficier neemt contact op met je voorkeursadvocaat of doet, wanneer er geen voorkeur bestaat, melding 
bij piketcentrale Raad voor Rechtsbijstand. Dan volgt toewijzing van een advocaat.

Gedurende de piketfase zijn er bij het inschakelen van een piketadvocaat geen kosten. Deze fase is t/m een 
eventuele inverzekeringstelling (verzekeringstelling op zich duurt 3 dagen of in geval van verlenging 6 dagen).



Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis

Na inverzekeringstelling kan voorlopige hechtenis volgen tot de gerechtelijke uitspraak.

Inverzekeringstelling is ogv art. 57 Sv. in het kader van het onderzoek. Voorlopige hechtenis is 
ogv art 67 Sv. alleen toegestaan voor een bepaalde categorie van misdrijven vanwege het 
ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats dan wel gevaar voor vlucht, recidive of 
sabotering van het onderzoek. 

Voorlopige hechtenis valt uiteen in inbewaringstelling (14 dagen) en gevangenhouding
(maximaal 90 dagen). 



Toevoeging (gedeeltelijke vergoeding kosten rechtsbijstand)

Bij overtredingen in beginsel geen toevoeging, tenzij
- feitelijk of juridisch complex
- zwaarwegende belangen (verlies van baan etc.)

Bij misdrijven wel (wanneer dagvaarding is uitgegaan), namelijk:
- 7 punten (uren) bij enkelvoudige behandeling; of
- 14 punten (uren) bij meervoudige behandeling.

Deze vergoeding omvat alle werkzaamheden in het kader van dezelfde zaak, dus ook met 
betrekking tot voorlopige hechtenis.

Bij hoger beroep volgt een nieuwe toevoeging.

Bron: website Raad voor Rechtsbijstand





Vergoeding proceskosten

Artikel 591a Sv regelt dat wanneer de zaak eindigt zonder straf of maatregel deze in beginsel voor 
vergoeding in aanmerking komt. 

Deze vergoeding omvat:

- advocaatkosten;

- reis- en verblijfskosten;

- schade als gevolg van tijdsverzuim.



Mogelijkheden na heenzending

Als je na verhoor bent heengezonden, dan kunnen de volgende resultaten volgen:

– Sepot: een besluit om niet te vervolgen, dat definitief of voorwaardelijk kan zijn. Na een definitief 
besluit is het klaar. Een voorwaardelijk sepot kan echter ook op grond van artikel 167 lid 2 Sv bij een 
sluitende bewijsvoering. Het Openbaar Ministerie (OM) besluit om dan niet tot vervolging over te gaan, 
tenzij de verdachte zich de komende tijd niet houdt aan bepaalde voorwaarden. Trek altijd de 
consequenties van je sepotcode na!

– Transactie: een strafvoorstel gedaan door het OM aan de verdachte, wat de verdachte aanvaard. 
Hierna is het klaar.

– Strafbeschikking: het OM legt de verdachte op grond van artikel 167 lid 1 Sv een straf op. Dat kan 
alleen als de zaak naar het oordeel van het OM duidelijk is en het bewijs geleverd. Nooit direct betalen, 
maar altijd in verzet gaan.

– Dagvaarding voor kantonrechter wanneer er sprake is van verdenking van een overtreding of voor de 
politierechter wanneer er sprake is van verdenking van een misdrijf. Daarop volgt een rechterlijk 
oordeel van respectievelijk de kantonrechter of de politierechter.

Pas op voor snelle afdoening van de zaak!


