
 

 

Als er een aanhouding is; 

 

Aandachtspunten bij aanhouding; 

 

• Vraag, liefst voor het besluit tot aanhouding, om specifieke informatie bij de evt. getuige en het 

liefst zodat de verdachte het niet hoort. Dit voorkomt dat de verdachte zich ermee bemoeit en 

een welles nietes spelletje gaat spelen. Vraag door naar specifieke feiten zodat je weet dat 

het 100% zeker is. 

• Zorg dat degene die het feit gezien heeft (getuige) bij u bekend is en evt. kan getuigen t.o.v. 

de politie. Evt. gegevens noteren zodat de politie contact kan opnemen. (Zonder getuige kan 

de aanhouding achteraf mogelijk niet bewezen worden, zeker als de verdachte niet meewerkt/ 

ontkent) 

• Vraag indien mogelijk of er een collega bij u kan blijven of in ieder geval in de buurt blijft, zorg 

dat u liefst niet alleen met een verdachte blijft zitten. (zeker een man en een vrouw niet!) 

• Wend u daarna tot de verdachte en vraag of hij weet wat er aan de hand is en waarom hij is 

aangehouden. Kom resoluut over, ga niet fluisteren of schreeuwen tegen een verdachte. Maar 

kom rustig en standvastig over. 

• bel dan direct de politie, u dient aangehouden verdachten ‘onverwijld’ (z.s.m.) over te dragen 

aan een opsporingsambtenaar. 

• In beslag neming alleen van goederen die de verdachte zelf afgeeft of die duidelijk zichtbaar 

zijn (voor in beslagname vatbaar). Ga geen onderzoek aan kleding etc. doen, ook alleen in de 

tassen kijken met toestemming van de verdachte.                               Zo niet, dan kijkt de 

politie wel.  

• Zorg dat u de verdachte geen moment uit het oog verlies ivm risico van vluchtten of dumpen 

van gestolen waar of bewijsmateriaal. 

• Maak de verdachte niet wijzer dan nodig. 

• Zorg dat de verdachte geen contact op neemt met anderen  (telefonisch). Laat telefoons 

uitzetten. 

 

• Indien een verdachte onrustig is probeer dan rustig met de verdachte in gesprek te gaan en 

leidt deze af. 

Evt. wel politie laten terugbellen om dit te melden i.v.m. meer spoed. 

• Als de politie aanwezig is leg hen dan het verhaal liefst buiten gehoorsafstand van de 

verdachte indien mogelijk. Draag de verdachte over inclusief alle voorwerpen waarvan geen 

afstand is gedaan. (Verdachten kunnen anders met meeluisteren uit uw verhaal punten halen 

waar ze eea mee kunnen frustreren, bv dat je het feit niet geheel hebt zien gebeuren..) 

• Alleen aanhouden bij 100% zekerheid van voltooid strafbaar feit, niet bij alleen 

vermoeden.  


