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Internationaal / Algemeen

1.1
EVRM
Art. 2. Recht op leven (Zb Sv 3.24)
1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag
opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de
doodstraf voorziet.
2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn
geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut
noodzakelijk is:
a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b. om een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van
iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
c. om in overeenstemming met de wet een oproer/opstand te onderdrukken.
Art. 3. Verbod foltering/onmenselijke behandeling (Zb Sv 2.8)
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of
vernederende behandelingen of bestraffingen.
Art. 5. Recht op vrijheid en veiligheid (Zb Sv 4.1)
1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag
zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:
a. indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een
daartoe bevoegde rechter;
b. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het
niet naleven van een overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven
bevel of teneinde de nakoming van een door de wet voorgeschreven
verplichting te verzekeren;
c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor
de bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een
redelijke verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of
indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te
begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;
d. in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe
te zien op zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige detentie,
teneinde hem voor de bevoegde instantie te geleiden;
e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de
verspreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende middelen of van landlopers;
f. in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon
teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen,
of van een persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure
hangende is.
2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op
de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.
3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit
artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere
magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te
oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan
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afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de verschijning van de
betrokkene ter terechtzitting.
4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het
recht voorziening te vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist over de
rechtmatigheid van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de
detentie onrechtmatig is.
5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in
strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling.
Art. 6. Recht op eerlijk proces (fair trial) / onschuldbeginsel (Zb Sv 2.1, 2.18
en 3.9)
1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft
een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen
een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de
wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de
toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd,
gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de
goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de
rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig
gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de
volgende rechten:
a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te
worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging;
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding
van zijn verdediging;
c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman
naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te
kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke
rechtspleging dit eisen;
d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het
oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden
onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter
terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.
Art. 7. Geen straf zonder wet (Zb Sv 3.1)
1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het
handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden
opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van
toepassing was.
2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die
schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of
nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die
door de beschaafde volken worden erkend.

EVRM

1.1 / 13

Art. 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, woning en
correspondentie (Zb Sv 7.1 en 9.1 e.v.)
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van
dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische
samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
Art. 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het
openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te
brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het
onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan
aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn
voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang
van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde,
gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.
Art. 10. Vrijheid van meningsuiting
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te
ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en
ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of
televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met
zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale
veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of
de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van
anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
Art. 13. Recht op rechtsmiddel
Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn
geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale
instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening
van hun ambtelijke functie.
Art. 14. Verbod discriminatie (Zb Sr 4.13)
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet
worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht,
ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschap-
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pelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of
andere status.
1.2
Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.1
Art. 39. Wederzijdse bijstand / voorkoming en opsporing strafbare feiten
(Zb Sv 3.32)
1. De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe dat hun politiediensten elkaar, met inachtneming van het nationale recht binnen de grenzen van
hun bevoegdheden, wederzijds bijstand verlenen ten behoeve van de voorkoming en opsporing van strafbare feiten, voor zover het doen of behandelen
van een verzoek naar nationaal recht niet aan de justitiële autoriteiten is
voorbehouden en voor het inwilligen van het verzoek door de aangezochte
Overeenkomstsluitende Partij geen dwangmiddelen behoeven te worden
toegepast. Wanneer de aangezochte politieautoriteiten tot de afdoening van
een verzoek niet bevoegd zijn, zenden zij dit aan de bevoegde autoriteiten
door.
2. Schriftelijke informatie die krachtens het bepaalde in lid 1 door de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij wordt verstrekt, kan door de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij slechts met toestemming van de
bevoegde justitiële autoriteiten van de aangezochte Overeenkomstsluitende
Partij als bewijsmiddel voor het ten laste gelegde feit worden aangewend.
3. De in lid 1 bedoelde verzoeken om bijstand en reacties daarop kunnen tussen
de door de onderscheiden Overeenkomstsluitende Partijen met de internationale politiesamenwerking belaste centrale autoriteiten worden uitgewisseld.
In gevallen waarin het verzoek langs bovengenoemde weg niet tijdig kan
worden gedaan, kunnen verzoeken door de politieautoriteiten van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij rechtstreeks aan de bevoegde politieautoriteiten van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij worden
toegezonden en door deze rechtstreeks worden beantwoord. In deze gevallen
stelt de verzoekende politieautoriteit zo spoedig mogelijk de in de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij met de internationale politiesamenwerking belaste autoriteit van haar rechtstreekse verzoek in kennis.
4. De samenwerking in grensgebieden kan nader worden geregeld in afspraken
tussen de bevoegde Ministers van de Overeenkomstsluitende Partijen.
5. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan verdergaande, bestaande en toekomstige bilaterale akkoorden tussen aan elkaar grenzende
Overeenkomstsluitende Partijen. De Overeenkomstsluitende Partijen doen
elkaar mededeling van deze akkoorden.
Art. 40. Grensoverschrijdende observatie (Zb Sv 3.32)
1. Ambtenaren van een van de lidstaten die in het kader van een opsporingsonderzoek in hun eigen land een persoon observeren die vermoedelijk heeft
deelgenomen aan een strafbaar feit dat tot uitlevering aanleiding kan geven,
of, als noodzakelijk onderdeel van een opsporingsonderzoek, een persoon
observeren ten aanzien van wie een ernstig vermoeden bestaat dat hij kan
bijdragen tot de identificatie of de opsporing van de eerstbedoelde persoon,
mogen deze observatie op het grondgebied van een andere lidstaat voort1
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Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)

1.2 / 15

zetten wanneer die Staat toestemming heeft gegeven tot grensoverschrijdende observatie op basis van een van te voren ingediend met redenen
omkleed rechtshulpverzoek. De toestemming kan onder bijzondere voorwaarden worden verleend.
Desgevraagd dient de observatie te worden overgedragen aan de ambtenaren
van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de observatie
plaatsvindt.
Het rechtshulpverzoek als bedoeld in de eerste alinea dient te worden gericht
aan de door elk der Overeenkomstsluitende Partijen daartoe aangewezen
autoriteit, die bevoegd is op het verzoek te beslissen of dit door te zenden.
2. Wanneer wegens het bijzonder spoedeisende karakter van het optreden geen
voorafgaande toestemming van de andere Overeenkomstsluitende Partij kan
worden gevraagd, mogen de ambtenaren de observatie van een persoon te
wiens aanzien er een redelijk vermoeden bestaat dat hij bij het plegen van een
in lid 7 genoemd strafbaar feit is betrokken, onder de navolgende voorwaarden
tot over het grondgebied van die Partij voortzetten:
a. de in lid 5 genoemde autoriteit van de Overeenkomstsluitende Partij op wier
grondgebied de observatie wordt voortgezet, dient nog tijdens de observatie onverwijld van de grensoverschrijding in kennis te worden gesteld;
b. een rechtshulpverzoek als bedoeld in lid 1, waarin tevens de redenen zijn
aangegeven waarom zonder voorafgaande toestemming tot grensoverschrijding is overgegaan, dient zo spoedig mogelijk alsnog te worden
ingediend.
De observatie dient te worden afgebroken zodra de Overeenkomstsluitende
Partij op wier grondgebied de observatie plaatsvindt, na ontvangst van de
hierboven onder a. bedoelde kennisgeving of het onder b. bedoelde verzoek
zulks te verstaan geeft, of indien de toestemming vijf uren na de grensoverschrijding nog niet is verleend.
3. De observatie als bedoeld in de leden 1 en 2 mag slechts onder de volgende
algemene voorwaarden worden uitgeoefend:
a. de observerende ambtenaren zijn gebonden aan het bepaalde in dit artikel
en aan het recht van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied
zij optreden; zij dienen de aanwijzingen van de plaatselijk bevoegde
autoriteiten op te volgen;
b. behoudens in de gevallen als bedoeld in lid 2 dienen de ambtenaren tijdens
de observatie te zijn voorzien van een document waaruit blijkt dat de
toestemming is verleend;
c. de observerende ambtenaren dienen te allen tijde in staat te zijn hun
officiële functie aan te tonen;
d. de observerende ambtenaren mogen tijdens de observatie hun dienstwapen meevoeren, tenzij de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij
daartegen uitdrukkelijk bezwaar heef gemaakt; het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan;
e. het binnentreden van woningen en het betreden van niet voor het publiek
toegankelijke plaatsen is niet toegestaan;
f. de observerende ambtenaren zijn niet bevoegd de te observeren persoon
staande te houden of aan te houden;
g. van elk optreden wordt verslag gedaan aan de autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de observatie plaatsvindt; de
persoonlijke verschijning van de observerende ambtenaren kan worden
verlangd;
h. de autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partij van wier grondgebied
de observerende ambtenaren afkomstig zijn, verlenen desgevraagd medewerking aan nader onderzoek van de Overeenkomstsluitende Partij op
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4.

5.

6.

7.

wier grondgebied werd opgetreden, met inbegrip van gerechtelijke procedures.
De in de leden 1 en 2 bedoelde ambtenaren zijn (MH: niet aangepast aan
reorganisatie politie in de diverse landen, ‘vertalen’ overeenkomstig de bedoeling van het verdrag lijkt mij):
a. voor het Koninkrijk België: de leden van de Gerechtelijke Politie bij de
Parketten, de Rijkswacht en de Gemeentepolitie, alsmede, onder de
voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als
bedoeld in lid 6 v.w.b. hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in
verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en
explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen,
de douaneambtenaren; voor de Bondsrepubliek Duitsland: de ambtenaren
van de “Polizeien des Bundes und der Länder”, alsmede, voor het illegale
verkeer van verdovende middelen en de illegale handel in wapens, de
ambtenaren van de “Zollfahndungsdienst” als hulpambtenaren van het OM;
b. voor de Franse Republiek: de ambtenaren en hulpambtenaren van de
gerechtelijke afdelingen van de “Police nationale” en van de “Gendarmerie
nationale”, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in lid 6, v.w.b. hun bevoegdheden
aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige
en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren;
c. voor het Groothertogdom Luxemburg: de ambtenaren “Police” en van de
“Gendarmerie”, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij
passende bilaterale akkoorden als bedoeld in lid 6, v.w.b. hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope
stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer
van giftige en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren;
d. voor het Koninkrijk der Nederlanden: de ambtenaren van de Rijkspolitie en
de Gemeentepolitie, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld
bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in lid 6 v.w.b. hun bevoegdheden aangaande het illegale verkeer in verdovende middelen en
psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het
illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de ambtenaren van
de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst bevoegd inzake de invoerrechten en de accijnzen.
De in de leden 1 en 2 bedoelde autoriteit is:
- voor het Koninkrijk België: het Commissariaat-Generaal van de Gerechtelijke Politie;
- voor de Bondsrepubliek Duitsland: het “Bundeskriminalamt”;
- voor de Franse Republiek: de “Direction centrale de la Police judiciaire”;
- voor het Groothertogdom Luxemburg: de “Procureur général d’Etat”;
- voor het Koninkrijk der Nederlanden: de Landelijk OvJ voor grensoverschrijdende observatie.
De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen bilateraal het toepassingsbereik
van het bepaalde in dit artikel uitbreiden en nadere regelingen ter uitvoering
daarvan treffen.
Observatie als bedoeld in lid 2 is slechts toegestaan wanneer één der
onderstaande strafbare feiten daaraan ten grondslag ligt:
- moord,
- doodslag,
- een ernstig misdrijf van seksuele aard,
- opzettelijke brandstichting, namaak en vervalsing van betaalmiddelen,
- gekwalificeerde diefstal en heling,
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-

afpersing,
ontvoering en gijzeling,
mensenhandel,
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
vergrijpen tegen de voorschriften aangaande vuurwapens en explosieven,
het teweegbrengen van een ontploffing,
illegaal vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen,
ernstige oplichting,
vreemdelingensmokkel,
witwassen van geld,
illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen,
deelneming aan een criminele organisatie in de zin van Gemeenschappelijk
Optreden 98/733/JBZ van de Raad van 21 december 1998 inzake de
strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie,
- terroristische misdrijven en steun aan een terroristische organisatie, in de zin
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake
terrorismebestrijding.
Art. 41. Grensoverschrijdende achtervolging (Zb Sv 3.32)
1. Ambtenaren van een Overeenkomstsluitende Partij die in hun eigen land een
persoon achtervolgen die op heterdaad is betrapt bij het plegen van of
deelneming aan één der in lid 4 genoemde strafbare feiten, zijn bevoegd de
achtervolging op het grondgebied van een andere Overeenkomstsluitende
Partij zonder voorafgaande toestemming van laatstgenoemde Partij voort te
zetten, wanneer de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij wegens het spoedeisende karakter van het optreden niet vooraf
d.m.v. één der in art. 44 bedoelde communicatiemiddelen kunnen worden
gewaarschuwd of deze niet tijdig ter plaatse kunnen zijn om de achtervolging
over te nemen.
Hetzelfde geldt wanneer de achtervolgde persoon zich in vh bevond of een
gevangenisstraf onderging en zich door ontvluchting aan de verdere tenuitvoerlegging daarvan heeft onttrokken.
De achtervolgende ambtenaren treden uiterlijk bij grensoverschrijding in
contact met de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partij
wier grondgebied zij hebben betreden. De achtervolging dient te worden
afgebroken zodra de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de
achtervolging wordt voortgezet, zulks te verstaan geeft. De plaatselijk bevoegde autoriteiten houden op verzoek van de achtervolgende ambtenaren de
achtervolgde persoon staande om zijn identiteit vast te stellen of zijn aanhouding te bewerkstelligen.
2. Het achtervolgingsrecht wordt uitgeoefend volgens één van onderstaande
vormen neergelegd in een verklaring als bedoeld in lid 9:
a. aan de achtervolgende ambtenaren komt geen staandehoudingsbevoegdheid toe;
b. indien niet te verstaan wordt gegeven, dat de achtervolging dient te worden
afgebroken en de plaatselijke autoriteiten niet tijdig ter plaatse kunnen zijn,
mogen de achtervolgende ambtenaren de achtervolgde persoon staande
houden totdat de terstond te waarschuwen ambtenaren van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied zij optreden, tot de vaststelling
van de identiteit, dan wel tot aanhouding overgaan.
3. Het achtervolgingsrecht als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt uitgeoefend
volgens één van onderstaande vormen neergelegd in een verklaring als
bedoeld in lid 9:
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a. binnen een in de verklaring vast te stellen zone of tijdsbestek te rekenen
vanaf de plaats, respectievelijk het tijdstip van grensoverschrijding;
b. zonder enige in afstand, noch in tijd uitgedrukte beperking.
4. In een verklaring als bedoeld in lid 9 duiden de Overeenkomstsluitende
Partijen volgens één van onderstaande vormen de in lid 1 bedoelde strafbare
feiten aan als:
a. de volgende strafbare feiten
- moord,
- doodslag,
- verkrachting,
- opzettelijke brandstichting,
- valsmunterij,
- gekwalificeerde diefstal en heling,
- afpersing,
- ontvoering en gijzeling,
- mensenhandel,
- sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
- vergrijpen tegen de voorschriften aangaande vuurwapens en explosieven,
- het teweegbrengen van een ontploffing,
- illegaal vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen,
- doorrijden na ongeval, de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg
hebbend;
b. de strafbare feiten die aanleiding kunnen geven tot uitlevering (MH: zie
art. 7 Overleveringswet).
5. Het achtervolgingsrecht mag alleen worden uitgeoefend onder de volgende
algemene voorwaarden:
a. de achtervolgende ambtenaren zijn gebonden aan het bepaalde in dit
artikel en aan het recht van de Overeenkomstsluitende Partij op wier
grondgebied zij optreden; zij dienen de aanwijzingen van de plaatselijk
bevoegde autoriteiten op te volgen;
b. de achtervolging vindt alleen over de landgrenzen plaats;
c. het binnentreden van woningen en het betreden van niet voor het publiek
toegankelijke plaatsen is niet toegestaan;
d. de achtervolgende ambtenaren dienen als zodanig uiterlijk direct herkenbaar te zijn, hetzij d.m.v. het dragen van een uniform of een armband, hetzij
d.m.v. aan het voertuig aangebrachte voorzieningen; het is hun niet
toegestaan in burgerkleding met gebruikmaking van een niet als zodanig
herkenbaar politievoertuig op te treden; de achtervolgende ambtenaren
dienen te allen tijde in staat te zijn hun officiële functie aan te tonen;
e. de achtervolgende ambtenaren mogen hun dienstwapen meevoeren; het
gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan;
f. na de aanhouding als bedoeld in lid 2, onder b., mag ten aanzien van de
achtervolgde persoon ten behoeve van diens voorgeleiding aan de plaatselijk bevoegde autoriteiten uitsluitend een veiligheidsfouillering worden
verricht en mogen tijdens diens overbrenging handboeien worden gebruikt;
de door de achtervolgde persoon meegevoerde voorwerpen mogen in
beslag worden genomen;
g. de achtervolgende ambtenaren dienen zich na elk optreden als bedoeld in
de leden 1, 2 en 3 te melden bij de plaatselijk bevoegde autoriteiten van de
Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied zij zijn opgetreden, en
doen verslag van hun handelen; op verzoek van deze autoriteiten zijn zij
verplicht zich beschikbaar te houden totdat omtrent de toedracht van hun
optreden duidelijkheid is verkregen; deze voorwaarde geldt ook in die
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gevallen waarin de achtervolging niet tot de aanhouding van de achtervolgde persoon heeft geleid;
h. de autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partij van wier grondgebied
de achtervolgende ambtenaren afkomstig zijn, verlenen desgevraagd
medewerking aan nader onderzoek van de Overeenkomstsluitende Partij op
wier grondgebied werd opgetreden, met inbegrip van gerechtelijke procedures.
6. Een persoon die na een optreden als bedoeld in lid 2 werd aangehouden, kan
ongeacht zijn nationaliteit door de plaatselijk bevoegde autoriteiten voor
verhoor worden opgehouden. De ter zake geldende regels van nationaal recht
zijn van overeenkomstige toepassing.
Indien deze persoon niet de nationaliteit heeft van de Overeenkomstsluitende
Partij op wier grondgebied hij is aangehouden, wordt hij uiterlijk zes uren na
zijn aanhouding - de uren tussen middernacht en negen uur niet meegeteld - in
vrijheid gesteld, tenzij de plaatselijk bevoegde autoriteiten voordien een
verzoek tot voorlopige aanhouding ter fine van uitlevering hebben ontvangen,
in ongeacht welke vorm.
7. De in de leden 1 t/m 6 genoemde ambtenaren zijn (MH: niet aangepast aan
reorganisatie politie in de diverse landen, ‘vertalen’ overeenkomstig de bedoeling van het verdrag lijkt mij):
a. voor het Koninkrijk België: de leden van de Gerechtelijke Politie bij de
Parketten, de Rijkswacht en de Gemeentepolitie, alsmede, onder de
voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als
bedoeld in lid 10 v.w.b. hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in
verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en
explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen,
de douaneambtenaren;
b. voor de Bondsrepubliek Duitsland: de ambtenaren van de “Polizeien des
Bundes und der Länder”, alsmede, voor het illegale verkeer van verdovende middelen en de illegale handel in wapens, de ambtenaren van de
“Zollfahndungsdienst” als hulpambtenaren van het OM;
c. voor de Franse Republiek: de ambtenaren en hulpambtenaren van de
gerechtelijke afdelingen van de “Police nationale” en van de “Gendarmerie
nationale”, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in lid 10 v.w.b. hun bevoegdheden
aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige
en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren;
d. voor het Groothertogdom Luxemburg: de ambtenaren van de “Police” en
van de “Gendarmerie”, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld
bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in lid 10, v.w.b. hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale
vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren;
e. voor het Koninkrijk der Nederlanden: de ambtenaren van Rijkspolitie en van
Gemeentepolitie, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij
passende bilaterale akkoorden als bedoeld in lid 10 v.w.b. hun bevoegdheden aangaande het illegale verkeer in verdovende middelen en psychtrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale
vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de ambtenaren van de
fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst bevoegd inzake de invoerrechten
en de accijnzen.
8. Voor de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen blijft art. 27 van het
Benelux-Verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp
in strafzaken, zoals gewijzigd bij het Protocol van 11 mei 1974, onverlet.
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9. Elk der Overeenkomstsluitende Partijen legt bij ondertekening van deze
Overeenkomst een verklaring af waarin zij aan de hand van het bepaalde in de
leden 2, 3 en 4 aangeeft, hoe aan uitoefening van het achtervolgingsrecht op
haar grondgebied door elk der aangrenzende Overeenkomstsluitende Partijen
toepassing dient te worden gegeven.
Elk der Overeenkomstsluitende Partijen kan haar verklaring op ieder tijdstip
door een andere vervangen, mits de latere verklaring de strekking van de
eerdere niet inperkt.
Het afleggen van verklaringen als bovenbedoeld geschiedt na overleg met elk
der betrokken Overeenkomstsluitende Partijen in een streven naar gelijkwaardigheid van aan beide zijden van de binnengrenzen geldende regimes.
10. De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen bilateraal het toepassingsbereik
van het bepaalde in lid 1 uitbreiden en nadere regelingen ter uitvoering van dit
artikel treffen.
Art. 46. Informatie-uitwisseling (Zb Sv 3.32)
1. Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan met inachtneming van haar nationale
recht in individuele gevallen, zonder een daartoe strekkend verzoek, de betrokken
Overeenkomstsluitende Partij informatie mededelen die voor de ontvangende
Overeenkomstsluitende Partij ter verlening van bijstand bij de bestrijding van
toekomstige strafbare feiten, ter voorkoming van strafbare feiten of ter afwending
van gevaar voor de openbare orde en veiligheid van belang kunnen zijn.
2. Onverminderd de samenwerking in de grensgebieden als bedoeld in art. 39, lid 4,
geschiedt de informatie-uitwisseling door de tussenkomst van een aan te wijzen
centrale instantie. In bijzonder spoedeisende gevallen kan, onder voorbehoud
van afwijkende bepalingen van het nationale recht, de informatie-uitwisseling in
de zin van dit artikel rechtstreeks tussen de betrokken politiediensten geschieden. De centrale instantie wordt zo spoedig mogelijk hiervan in kennis gesteld.
1.3
Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het
Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden.2
MH:
- Tijdens een vergadering van de Beneluxwerkgroep is aangegeven dat, met de
komst van de nationale politie in Nederland op 1 januari 2013, de term
grensstreek eigenlijk niet meer van toepassing is. Men vond het echter
vooralsnog niet nodig om Bijlage 3 van het Verdrag aan te passen. Er is nu wel
afgesproken dat het Verdrag van toepassing is op de gehele Nederlandse
politie, dus voor het gehele grondgebied van Nederland. Voor het Koninkrijk
der Nederland impliceert dit een zelfde kwalificatie als België en Luxemburg.
Dit impliceert dat de term ‘grensstreek’ in de artikelen
 7 (optreden eigen initiatief),
 13 lid 2 (rechtstreekse uitwisseling persoonsgegevens),
 25 (gemengde patrouilles) en
 26 (bevoegdheden bij gemengde patrouilles en controles) anders dient te
worden gelezen.3

2
3

Trb. 2005, 35, gewijzigd Trb. 2010, 179.
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