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U bent aangehouden in verband 
met een Europees aanhoudings-
bevel en meegenomen naar het 
(politie)bureau of andere 
verhoorlocatie

Een van de lidstaten van de Europese Unie (EU) heeft een Europees 
aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd. Daarom bent u aangehou-
den (door de politie, de Koninklijke Marechaussee of een andere 
Nederlandse opsporingsdienst). Het is belangrijk dat u goed begrijpt 
wat uw rechten zijn. Lees dit informatieblad daarom goed door. 

Verloop van de procedure 
U bent aangehouden en meegenomen naar een politiebureau. De 
officier van justitie, of de hulpofficier van justitie, beslist of u nu op 
het politiebureau moet blijven. U blijft maximaal drie dagen op het 
politiebureau. In bepaalde gevallen kan de officier van justitie 
beslissen dat u drie dagen langer op het politiebureau blijft.

Binnen drie dagen (en maximaal zes dagen) wordt u voorgeleid aan 
de officier van justitie of rechter-commissaris in Amsterdam. De 
officier van justitie of rechter-commissaris beslist of u gedetineerd 
blijft. Als dat zo is, wordt u naar een huis van bewaring 
overgebracht.

Binnen zestig (en maximaal negentig) dagen wordt een openbare 
zitting bij de rechtbank in Amsterdam gepland. Op die zitting wordt 
het verzoek tot overlevering van de uitvaardigende EU-lidstaat 
beoordeeld. U kunt aanwezig zijn (met uw advocaat), maar u kunt er 
ook voor kiezen om niet naar deze zitting te gaan. Uw advocaat kan 
u in dat geval vertegenwoordigen (en namens u spreken). U heeft 
hoe dan ook het recht om op de openbare zitting gehoord te 
worden door de rechtbank in Amsterdam.

De rechtbank in Amsterdam beslist na twee weken of zij het verzoek 
tot overlevering toestaat. Als zij de overlevering toestaat, wordt u 
binnen tien dagen overgeleverd naar de uitvaardigende EU-lidstaat.

Korte procedure
U kunt er ook voor kiezen om in te stemmen met het verzoek tot 
overlevering van de uitvaardigende EU-lidstaat. U wordt dan niet 
gehoord op een openbare zitting bij de rechtbank Amsterdam. Als u 
instemt met uw overlevering, dan verloopt de procedure sneller. 
U moet dan op korte termijn tegenover een rechter verklaren dat u 
instemt met uw overlevering. Uw advocaat kan hierbij aanwezig 
zijn. Dit wordt de ‘korte procedure’ genoemd. Als de rechter de 
overlevering toestaat, wordt u binnen tien dagen naar de uitvaardi-
gende EU-lidstaat overgebracht. 

Als u instemt met uw overlevering heeft dit gevolgen:

• Als u tegenover een rechter heeft verklaard dat u instemt met uw 
overlevering, dan kunt u daar niet meer op terugkomen;

• U kunt in de uitvaardigende EU-lidstaat worden vervolgd voor 
feiten die niet in het Europees Aanhoudingsbevel staan. Tenzij u 
daar bezwaar tegen maakt.

Het is belangrijk om goed met uw advocaat te overleggen voordat u 
ervoor kiest om in te stemmen met uw overlevering.

Nederlands



22408855 Informatieblad U bent aangehouden in verband met een Europees aanhoudings-bevel en meegenomen naar het (politie)bureau of andere verhoorlocatie (Nederlands) | 2

Wat zijn uw rechten? 
• U hoeft geen antwoord te geven op vragen (zwijgrecht);
• U heeft recht op juridische bijstand door een advocaat;
• U heeft recht op bijstand door een tolk;
• U heeft recht op medische zorg.

Zwijgrecht 

U bent op geen enkel moment in deze procedure verplicht om een 
verklaring af te leggen. U hoeft vragen van opsporingsambtenaren, 
de (hulp-)officier van justitie of de rechter niet te beantwoorden. 

Recht op een advocaat

U heeft recht op juridische bijstand door een advocaat. De politie 
zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk na uw aanhouding contact krijgt 
met een advocaat. Als u zelf al een advocaat kent met wie u wil 
overleggen, dan is dat ook mogelijk. Vertel de politie zo snel als 
mogelijk dat u een voorkeur heeft voor een bepaalde advocaat. 
Het kan even duren voordat uw advocaat naar het politiebureau kan 
komen. Hij moet binnen twee uur naar het politiebureau komen, 
maar dat lukt niet altijd.

U kunt altijd in vertrouwen praten met uw advocaat. Zonder uw 
toestemming mag uw advocaat niet met anderen over uw zaak 
praten. U mag maximaal een half uur met uw advocaat overleggen, 
voordat de (hulp-)officier van justitie beslist dat u op het politie-
bureau moet blijven. De advocaat mag bij het verhoor door de 
(hulp-)-officier van justitie aanwezig zijn. 

U hoeft de advocaat niet zelf te betalen. Maar als u zelf een advocaat 
kiest, moet u onder bepaalde omstandigheden wel zelf betalen. 
Uw persoonsgegevens worden aan de Raad voor de Rechtsbijstand 
doorgegeven en worden verwerkt in hun administratie. 

U kunt de officier van justitie ook vragen om bijstand van een 
advocaat in de EU-lidstaat die het Europees aanhoudingsbevel tegen 
u heeft uitgevaardigd. Die advocaat kan uw Nederlandse advocaat 
informeren over de procedure in de EU-lidstaat die het Europees 
Aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd.

De autoriteiten van de EU-lidstaat die het Europees Aanhoudings-
bevel tegen u heeft uitgevaardigd kunnen u informeren over de 
mogelijkheid om daar een advocaat in te schakelen. Dit moet u zelf 
regelen, maar uw Nederlandse advocaat kan u hierbij helpen. 

Wat doet de advocaat?
Uw advocaat komt op voor uw belangen en staat u in de gehele 
overleveringsprocedure (tijdens het verhoor door de politie, de 
voorgeleiding door de officier van justitie of rechter-commissaris, 
en op de openbare zitting bij de rechtbank in Amsterdam) bij.

De advocaat:

• legt aan u uit hoe deze procedure verloopt;
• legt uit wat uw rechten en plichten zijn;
• adviseert over de ‘korte procedure’;
• geeft u juridisch advies;
• informeert uw familie, vrienden of werkgever over uw situatie 

(als u dat wilt);
• neemt contact op met uw advocaat in het land dat om de 

overlevering heeft gevraagd.

Recht op een tolk

U heeft recht op bijstand door een tolk als u de Nederlandse taal 
niet (goed) spreekt of verstaat. Ook als u de Nederlandse taal een 
beetje spreekt en/of verstaat heeft u recht op bijstand door een tolk. 
Vertel de politie dat u hen niet goed verstaat of begrijpt, dan kan er 
een tolk voor u worden opgeroepen. De tolk zal ook bijstand verlenen 
bij de gesprekken met uw advocaat. De tolk mag niet over uw zaak 
praten zonder uw toestemming. U hoeft de tolk niet zelf te betalen. 

Recht op medische zorg

U heeft recht op medische zorg. Vertel de politie als u zich ziek voelt, 
een arts wil spreken of als u medische zorg nodig heeft. Vertel het 
de politie ook als u medicijnen gebruikt (en nodig heeft). 

Overige rechten

U heeft recht op een kopie van het Europees aanhoudingsbevel. 
Als het Europees aanhoudingsbevel is opgesteld in een taal die u 
niet begrijpt, heeft u recht op vertaling van de belangrijkste 
onderdelen uit dat bevel. 

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan mag u de opsporings-
ambtenaar vragen om het consulaat of de ambassade van uw land 
van herkomst te informeren dat u wordt vastgehouden.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan uw Nederlandse advocaat of 
aan de opsporingsambtenaar.
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Aan de inhoud van dit informatieblad kunt u geen rechten ontlenen.
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