Wat is het verschil tussen aanhouden en staandehouden ?
Spreekt de politie u aan op het feit dat u geen licht hebt op uw fiets? Dan spreken we van
staandehouden. Na staandehouden, voor bijvoorbeeld een verkeersovertreding, krijgt u van
de politie meestal een geldboete.
Wordt u betrapt op bijvoorbeeld diefstal? Dan wordt u meegenomen naar het politiebureau.
Dan spreken we van aanhouding. Aanhouding gaat dus verder dan staandehouden.
U wordt tijdelijk van uw vrijheid ‘beroofd’ en moet mee naar het bureau.

Welke informatie krijg ik bij een staandehouding ?
Houdt de politie u staande, dan vertelt de politiemedewerker u voor welk strafbaar feit hij dat
doet. Wil hij u vervolgens op straat verhoren, dan vertelt hij u dat u niet tot antwoorden verplicht
bent. Het kan ook zijn dat u wordt aangehouden en voor verhoor meegaat naar het politiebureau.
Voor het verhoor zal de politie u informeren over uw recht advies in te winnen bij een raadsman
en over de kosten daarvan.

Mag ik als burger/beveiliger een verdachte aanhouden ?
Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een
strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen
en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden.
 De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.
 De aanhouder mag om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, dwang
uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem of haar tegen de grond te houden. Het gebruikte
geweld mag niet verder gaan dan nodig om te bereiken dat de verdachte er niet
vandoor gaat.
 Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden.
Heeft de verdachte zich overgegeven of is hij of zij weerloos? Dan is het doel bereikt en
is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook
voor een aanhouding door burgers.

