4

VERKLARING VAN RECHTEN
Te overhandigen aan een persoon in voorlopige
hechtenis
Daden van terrorisme
(art. 63-1, 706-73 en 706-88 van het wetboek van strafrechtspleging)

U moet onderstaande informatie ontvangen in een taal die u begrijpt.
U mag dit document bewaren zolang u in voorlopige hechtenis zit.
U werd ervan op de hoogte gebracht dat u in voorlopige hechtenis werd genomen omdat
er een of meerdere aannemelijke redenen zijn om te veronderstellen dat u een misdrijf of
vergrijp welke een daad van terrorisme is, hebt begaan of proberen te begaan.
U wordt over deze feiten verhoord gedurende uw voorlopige hechtenis. Die kan
vierentwintig uur duren.
Het is uw recht om te weten welk strafbaar feit u ten laste wordt gelegd en wanneer en
waar dit werd begaan. U mag ook de motieven kennen die uw voorlopige hechtenis
rechtvaardigen.
De officier van justitie of de rechter-commissaris kan aan het einde van uw voorlopige
hechtenis beslissen om die met vierentwintig uur te verlengen. U verschijnt voor deze
magistraat, tenzij dat onmogelijk is. Zo nodig wordt er een videoconferentie gehouden.
In het belang van het onderzoek kan uw voorlopige hechtenis uitzonderlijk tweemaal
aanvullend worden verlengd. De duur bedraagt telkens vierentwintig uur. Deze maatregel
kan worden opgelegd door de rechter van vrijheid en detentie, de officier van justitie of
de rechter-commissaris.
De rechter van vrijheid en detentie, de officier van justitie of de rechter-commissaris kan
aan het einde van de eerste achtenveertig uur beslissen om de voorlopige hechtenis
eenmalig met 48 uur te verlengen als de voorziene duur die nog nodig is voor het
onderzoek dat rechtvaardigt.
Als uit de eerste elementen van het onderzoek of de voorlopige hechtenis zelf blijkt dat
er een groot risico bestaat op de dreiging van een terroristische daad in Frankrijk of het
buitenland of als de belangen van de internationale samenwerking het afdwingen, kan de
rechter van vrijheid en detentie met een schriftelijke en gemotiveerde beslissing, op
verzoek van de officier van justitie of de rechter-commissaris, uitzonderlijk bevelen dat
de voorlopige hechtenis aanvullend wordt verlengd met vierentwintig uur. Die maatregel
kan eenmalig worden vernieuwd.
Aan het einde van de voorlopige hechtenis beslist de officier van justitie (of rechtercommissaris) of u voor deze magistraat moet verschijnen of wordt vrijgelaten. In het
eerste geval verschijnt u ten laatste binnen een termijn van 20 uur na het einde van uw
voorlopige hechtenis voor een rechter, tenzij u meer dan 72 uur in voorlopige hechtenis
zat.
BOVENDIEN WORDT U ERVAN OP DE HOOGTE GEBRACHT DAT U HET RECHT
HEBT OM:
Bepaalde personen te laten inlichten
U mag vragen om een persoon waarmee u momenteel samenwoont, of een van uw
familieleden in rechte lijn, of een van uw broers en zussen, of uw curator of voogd

telefonisch op de hoogte te brengen van uw voorlopige hechtenis.
U mag tevens uw werkgever laten inlichten.
U mag bovendien de consulaire overheid van uw land laten inlichten als u buitenlands
bent.
De officier van justitie (of de rechter-commissaris) hoeft in het belang van het onderzoek
echter niet op die vraag in te gaan.
Er zal ten laatste binnen een termijn van drie uur op uw vraag worden ingegaan, tenzij
de omstandigheden dat niet toelaten.
Als uw vraag om uw naasten te laten verwittigen niet werd ingewilligd, en in de
veronderstelling dat uw voorlopige hechtenis wordt verlengd na zesennegentig uur, mag
u uw vraag herhalen na het zesennegentigste uur. De officier van justitie of de rechtercommissaris hoeven echter opnieuw niet in te gaan op die vraag in het belang van het
onderzoek.
U te laten onderzoeken door een arts
U mag vragen om u te laten onderzoeken door een arts bij aanvang en verlenging van
uw voorlopige hechtenis. Bij elke eventuele bijkomende verlenging wordt u verplicht
onderzocht door een arts en wordt u ingelicht over uw recht om een nieuw medisch
onderzoek te vragen.
Verklaringen af te leggen, vragen te beantwoorden of te zwijgen.
Nadat u uw identiteit kenbaar hebt gemaakt, hebt u het recht om tijdens uw verhoren:
- verklaringen af te leggen,
- op de u gestelde vragen te beantwoorden,
- te zwijgen.
Met een advocaat overleggen
- Keuze van de advocaat
Vanaf het begin van uw voorlopige hechtenis, mag u vragen om te worden bijgestaan
door een advocaat van uw keuze. Als u niet in staat bent om een advocaat te benoemen
of als de gekozen advocaat niet bereikbaar is, mag u vragen te overleggen met een
advocaat die u wordt toegewezen.
Uw advocaat mag ook worden benoemd door een van de personen die u hebt laten
inlichten: in dat geval u moet de benoeming van de advocaat wel bevestigen.
- Aanwezigheid van de advocaat
De benoemde advocaat mag:
- 30 minuten met u overleggen. Als uw voorlopige hechtenis wordt verlengd, mag u
opnieuw een gesprek met uw advocaat vragen vanaf het begin van die verlenging.
- en als u erom verzoekt, mag hij aanwezig zijn tijdens uw verhoren en confrontaties.
- Duur van de tussenkomst:
Als u in het belang van het onderzoek echter meteen moet worden verhoord, mag op
schriftelijk en gemotiveerd bevel van de officier van justitie of rechter-commissaris uw
verhoor beginnen zonder de voorziene twee uur te wachten op de komst van uw
advocaat.
-De tussenkomst van uw advocaat mag om dwingende redenen maximum 72 uur worden
uitgesteld en verschoven.
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.
Recht om te vragen de voorlopige hechtenis te beëindigen
Als de officier van justitie of de rechter-commissaris zich gaat uitspreken over een
eventuele verlenging van uw voorlopige hechtenis, mag u vragen om die niet te
verlengen.
Toegang tot bepaalde stukken uit uw dossier.
U mag op eigen verzoek of dat van uw advocaat vragen om ten laatste voor een
eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis volgende stukken te raadplegen:
- het proces-verbaal van kennisgeving van uw voorlopige hechtenis;
- het of de medische attesten van de arts die u heeft onderzocht;
- het of de processen-verbaal van uw verhoren.

