
zo snel mogelijk voor de hulpofficier van justitie. Deze politiefunctionaris toetst
de rechtmatigheid van de aanhouding: hij bekijkt of de aanhouding correct is
verlopen.

Extra waarborgen voor minderjarige verdachten

Op grond van een Europese richtlijn is in het Sv een aantal bepalingen opgeno-
men (art. 488aa Sv e.v.) die aan minderjarigen extra waarborgen voor een
zorgvuldig strafproces bieden.
Direct bij of na de aanhouding moet de minderjarige verdachte worden mede-
gedeeld dat:

• zijn ouders of zijn voogd over de aanhouding zullen worden geïnformeerd
als hij na zijn aanhouding zal worden opgehouden voor onderzoek;

• zijn ouders, zijn voogd of een vertrouwenspersoon aanwezig mogen zijn bij
het politieverhoor (art. 488ab Sv);

• er audiovisuele opnamen kunnen worden gemaakt van het verhoor, als de
ernst van hetmisdrijf of de persoonlijkheid van de verdachte daar aanleiding
toe geven (art. 488ac Sv);

• de verdachte recht heeft op een medisch onderzoek door of onder verant-
woordelijkheid van een arts, om te bepalen of hij in staat is om te worden
verhoord of om te worden onderworpen aan onderzoekshandelingen
(art. 489a Sv);

• de verdachte recht heeft op een advies van de Raad voor de Kinderbescher-
ming naar zijn persoonlijkheid en zijn leefomstandigheden (art. 494s Sv).

Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv)

Tijdens de voorgeleiding van de aangehouden verdachte beslist de hulpofficier
van justitie of de verdachte verder wordt opgehouden voor onderzoek. Met dit
dwangmiddel krijgt de politie enige tijd om de verdachte vragen te stellen over
zijn betrokkenheid bij het strafbare feit. Daarnaast kan de politie maatregelen
nemen in het belang van het onderzoek, zoals: vingerafdrukken, lichaamsmaten,
foto’s, of (bij zwaardere misdrijven) een confrontatie met getuigen.

Het ophouden voor onderzoek mag bij feiten waarvoor voorlopige hechtenis
(vh) is toegestaan maximaal negen uur duren, bij alle andere feiten bedraagt de
maximale duur zes uur, waarbij de uren tussen middernacht en negen uur in
de ochtend niet worden meegeteld. Voor 12-minners geldt altijd een maximum
van zes uur, ook bij verdenking van vh-feiten.

Jeugdrecht begrepen
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