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VERKLARING VAN RECHTEN
Te overhandigen aan een persoon die werd
aangehouden na een Europees aanhoudingsbevel,
een verzoek tot voorlopige aanhouding of
uitlevering
U werd aangehouden na een Europees aanhoudingsbevel, een verzoek tot voorlopige
aanhouding of uitlevering. Dit document somt uw voornaamste rechten op.
U moet onderstaande informatie ontvangen in een taal die u begrijpt .
U mag dit document bewaren zolang u aangehouden bent.
U werd ervan op de hoogte gebracht dat u werd aangehouden na een Europees
aanhoudingsbevel omdat u wordt gezocht door een buitenlandse staat of na een verzoek
tot uitlevering of voorlopige aanhouding met het oog op uitlevering of uitvoering van een
straf.
Kennis van het strafbaar feit
Het is uw recht om te weten welk strafbaar feit u ten laste wordt gelegd en wanneer en
waar het werd begaan en waarvoor een Europees aanhoudingsbevel, een verzoek tot
voorarrest of uitlevering werd gevorderd.
Bijstand van een advocaat
Keuze van de advocaat
U mag vanaf het begin van uw aanhouding vragen om te worden bijgestaan door een
advocaat van uw keuze of een die u wordt toegewezen. Als u niet in staat bent om een
advocaat te benoemen of als de gekozen advocaat niet bereikbaar is, mag u vragen dat u
een advocaat wordt toegewezen.
Uw advocaat mag ook worden benoemd door een van de personen die u hebt laten
inlichten: u moet de benoeming van de advocaat wel bevestigen.
Aanwezigheid en duur van de tussenkomst van de advocaat
De advocaat mag 30 minuten met u overleggen. De omstandigheden waarborgen de
vertrouwelijkheid van het gesprek.
Uw eerste verhoor mag niet beginnen zonder uw advocaat, tenzij u enkel vragen over uw
identiteit moet beantwoorden. Uw advocaat krijgt twee uur de tijd om zich aan te melden
van zodra hij op de hoogte is van uw verzoek. Als hij daarna nog niet aanwezig, begint
het verhoor zonder hem.
Als uw advocaat zich aanmeldt tijdens een verhoor, mag u vragen om die te onderbreken
om met hem te kunnen overleggen.
Recht om te zwijgen
U mag tijdens uw aanhouding verklaringen afleggen, de u gestelde vragen beantwoorden
of zwijgen.
Aanwezigheid van een tolk
Als u geen Frans spreekt of begrijpt, hebt u het recht om u gratis te laten bijstaan door
een tolk tijdens uw verhoren en om met uw advocaat te overleggen.

Duur van de vrijheidsberoving en vervolg van de procedure
Uw aanhouding kan achtenveertig uur duren, zonder verlenging.
Na achtenveertig uur verschijnt u voor de territoriaal bevoegde procureur-generaal of de
procureur-generaal die het verzoek behandelt. Die zal eerst uw identiteit controleren.
Daarna legt hij u in een taal die u begrijpt uit dat er tegen u een Europees
aanhoudingsbevel of verzoek tot voorlopige aanhouding of uitlevering loopt en wat
daarvan de inhoud is. Hij vertelt u eveneens dat u het recht hebt om u te laten bijstaan
door een advocaat van uw keuze of, als u er geen hebt, door een advocaat die u wordt
toegewezen door de deken van de orde der advocaten. Die wordt met alle middelen op
de hoogte gehouden.
In dat geval kunt u onmiddellijk met uw advocaat overleggen. Hij mag uw dossier
meteen inzien en vrij met u overleggen.
Als de procureur-generaal na betekening van het Europees aanhoudingsbevel, het
verzoek tot voorlopige aanhouding of uitlevering beslist om u niet vrij te laten, verschijnt
u voor de president van het hof van beroep of de magistraat van de benoemde zetel.
Deze kan:
-

bevelen u op te sluiten tot hij de formele stukken ontvangt betreffende de
uitlevering (het tijdsbestek hangt af van de conventies) en bevelen dat u moet
verschijnen voor de Kamer van onderzoek die zal beslissen over de vragen om
uitstel van een Europees aanhoudingsbevel of verzoek tot uitlevering.

-

of, als hij van mening is dat er voldoende zekerheid bestaat over uw aanwezigheid
bij elke procedurestap, kan hij u ook onder gerechtelijke vrijheidsbeperking of
elektronisch toezicht plaatsen, vrijlaten zonder gerechtelijke vrijheidsbeperking tot
ontvangst van de formele stukken tot uitlevering of oproep voor de Kamer van
onderzoek die zal beslissen of ze instemt met uw uitlevering aan de staat die u
zoekt.
Mogelijkheid om in te stemmen met uw uitlevering.

U hebt het recht om er al dan niet mee in te stemmen om te worden uitgeleverd aan de
Staat die u zoekt. De kamer van onderzoek moet sneller een uitspraak doen indien u
instemt. Als u instemt met uw uitlevering in het kader van een Europees
aanhoudingsbevelt, kunt u nadien niet meer op die beslissing terugkomen.
Inlichting van sommige personen
U hebt het recht om de personen die u wenst, en vooral uw familieleden, ervan op de
hoogte te brengen dat u werd aangehouden.
U mag bovendien de consulaire overheid van uw land laten inlichten als u buitenlands
bent.
Onderzoek door een arts
U mag vragen om u tijdens uw aanhouding te laten onderzoeken door een arts.

