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(Wetgevingshandelingen) 

RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN 2014/41/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 3 april 2014 

betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 82, lid 1, onder a), 

Gezien het initiatief van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, de 
Republiek Oostenrijk, de Republiek Slovenië en het Koninkrijk Zweden, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen en te 
handhaven. 

(2) Krachtens artikel 82, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) berust de justi
tiële samenwerking in strafzaken in de Unie op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke 
uitspraken en beslissingen, dat sinds de Europese Raad van Tampere op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie. 

(3)  Met Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad (2) is tegemoetgekomen aan de noodzaak van een onmiddellijke 
wederzijdse erkenning van beslissingen ter voorkoming van de vernietiging, verwerking, verplaatsing, overdracht 
of vervreemding van bewijsstukken. Aangezien dat instrument evenwel beperkt is tot de bevriezingsfase, moet 
een beslissing tot bevriezing vergezeld gaan van een afzonderlijk verzoek tot overdracht van het bewijsmateriaal 
naar de staat die de beslissing geeft („de beslissingsstaat”), in overeenstemming met de voorschriften die van 
toepassing zijn op de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Het resultaat is een procedure in twee fasen, die 
nadelig is vanuit het oogpunt van efficiëntie. Bovendien bestaat deze regeling naast de traditionele samenwer
kingsinstrumenten en wordt zij daarom in de praktijk door de bevoegde autoriteiten zelden gebruikt. 

(4)  Kaderbesluit 2008/978/JBZ van de Raad (3) betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel (EBB) is vastgesteld 
om het beginsel van de wederzijdse erkenning toe te passen op het verkrijgen van voorwerpen, documenten en 
gegevens, om deze te gebruiken in procedures in strafzaken. Het EBB geldt evenwel alleen ten aanzien van reeds 
bestaand bewijsmateriaal en betreft derhalve slechts een beperkt onderdeel van de justitiële samenwerking in straf
zaken met betrekking tot bewijsmateriaal. Wegens de beperkte werkingssfeer staat het de bevoegde autoriteiten 
vrij gebruik te maken van de nieuwe regeling, dan wel van de procedures voor wederzijdse rechtshulp, die in ieder 
geval van toepassing blijven op het bewijsmateriaal dat buiten de werkingssfeer van het EBB valt. 
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(1) Standpunt van het Europees Parlement van 27 februari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 
14 maart 2014. 

(2) Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevrie
zing van voorwerpen of bewijsstukken (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 45). 

(3) Kaderbesluit 2008/978/JBZ van de Raad van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van 
voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PB L 350 van 30.12.2008, blz. 72). 



(5)  Na de vaststelling van Kaderbesluit 2003/577/JBZ en Kaderbesluit 2008/978/JBZ is duidelijk geworden dat het 
bestaande kader voor de bewijsgaring te gefragmenteerd en te ingewikkeld is. Daarom is een nieuwe aanpak 
nodig. 

(6)  In het programma van Stockholm dat door de Europese Raad van 10 en 11 december 2009 is vastgesteld, heeft 
de Europese Raad besloten dat verder moet worden gewerkt aan de totstandkoming van een op wederzijdse 
erkenning gebaseerd alomvattend systeem voor de bewijsverkrijging in zaken met een grensoverschrijdende 
dimensie. De Europese Raad heeft erop gewezen dat de bestaande instrumenten op dit gebied een fragmentarisch 
geheel vormden en dat een nieuwe aanpak nodig was, die op het beginsel van wederzijdse erkenning is gestoeld, 
maar waarbij ook de flexibiliteit van het klassieke stelsel van wederzijdse rechtshulp wordt meegenomen. Daarom 
wilde de Europese Raad een alomvattend systeem — ter vervanging van alle bestaande instrumenten op dit 
gebied, waaronder Kaderbesluit 2008/978/JBZ — dat zo veel mogelijk betrekking heeft op alle soorten bewijs
middelen, tenuitvoerleggingstermijnen kent en zo weinig mogelijk weigeringsgronden bevat. 

(7)  Deze nieuwe aanpak is gebaseerd op één enkel instrument, dat de naam Europees onderzoeksbevel (EOB) zal 
dragen. Een EOB moet worden uitgevaardigd met het doel één of meer specifieke onderzoeksmaatregelen in de 
staat die het EOB ten uitvoer legt („de uitvoerende staat”) ten uitvoer te doen leggen met het oog op bewijsgaring. 
Daarmee wordt ook het verkrijgen van bewijsmateriaal beoogd dat reeds in het bezit is van de uitvoerende autori
teit. 

(8) Het EOB moet een horizontale werkingssfeer hebben en moet derhalve van toepassing zijn op alle onderzoeks
maatregelen die tot doel hebben bewijs te vergaren. Voor het opzetten van een gemeenschappelijk onderzoeks
team en de bewijsvergaring door een dergelijk team zijn echter specifieke voorschriften vereist die beter apart 
kunnen worden behandeld. Bestaande instrumenten moeten derhalve op dit soort onderzoeksmaatregelen van 
toepassing blijven, onverminderd de toepassing van deze richtlijn. 

(9) Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op grensoverschrijdende observaties als bedoeld in de Overeen
komst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord (1). 

(10)  Het EOB moet gericht zijn op de onderzoeksmaatregel die ten uitvoer moet worden gelegd. De uitvaardigende 
autoriteit is de meest aangewezen autoriteit om op basis van haar kennis van de nadere gegevens betreffende het 
betrokken onderzoek te beslissen welke onderzoeksmaatregel moet worden gekozen. De uitvoerende autoriteit 
moet voor zover mogelijk evenwel een ander soort onderzoeksmaatregel toepassen indien de aangegeven maat
regel in het nationale recht niet bestaat of in een soortgelijke binnenlandse zaak niet beschikbaar zou zijn. 
Beschikbaarheid dient betrekking te hebben op de gevallen waarin de aangegeven onderzoeksmaatregel bestaat in 
het recht van de uitvoerende staat, maar er wettelijk alleen in bepaalde situaties gebruik van kan worden gemaakt, 
bijvoorbeeld voor strafbare feiten van enigszins ernstige aard; tegen personen tegen wie al enige verdenking 
bestaat; of met instemming van de betrokkene. De uitvoerende autoriteit kan tevens een ander soort onderzoeks
maatregel dan de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel toepassen indien dit hetzelfde resultaat zou ople
veren en de fundamentele rechten van de betrokkene minder worden aangetast. 

(11)  Het EOB is het geschikte instrument in het geval dat de tenuitvoerlegging van een onderzoeksmaatregel evenredig, 
passend en toepasbaar lijkt. De uitvaardigende autoriteit moet derhalve nagaan of het verlangde bewijsmateriaal 
noodzakelijk is voor de procedure, en in verhouding staat tot het doel ervan, of de gekozen onderzoeksmaatregel 
noodzakelijk en proportioneel is voor het verkrijgen van het bewijs in kwestie, en of een andere lidstaat door 
middel van de uitvaardiging van het EOB bij de bewijsgaring moet worden betrokken. Hetzelfde geldt in de vali
deringsprocedure, wanneer een EOB volgens deze richtlijn moet worden gevalideerd. De tenuitvoerlegging van 
een EOB mag niet om andere dan de in deze richtlijn genoemde redenen worden geweigerd. De uitvoerende auto
riteit moet echter kunnen kiezen voor minder indringende onderzoeksmaatregelen dan die welke in het EOB 
worden aangegeven, indien daarmee vergelijkbare resultaten kunnen worden bereikt. 

(12)  Bij het uitvaardigen van een EOB moet de uitvaardigende autoriteit er in het bijzonder op letten dat de rechten 
die zijn neergelegd in artikel 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), 
volledig worden geëerbiedigd. Het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging in strafzaken zijn 
een hoeksteen van de grondrechten die op het gebied van strafvordering en strafrecht in het Handvest zijn erkend. 
Iedere inperking van deze rechten door een overeenkomstig deze richtlijn gelaste onderzoeksmaatregel moet 
volledig stroken met de eisen in artikel 52 van het Handvest waar het gaat om de noodzaak, evenredigheid en 
doelstellingen die met de maatregel worden nagestreefd, in het bijzonder de bescherming van de rechten en vrij
heden van anderen. 
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(1) Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de staten van de Benelux 
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek, betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen (PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19). 



(13)  Om de toezending van het EOB aan de bevoegde autoriteit van de uitvoerende staat zeker te stellen, kan de 
uitvaardigende autoriteit gebruikmaken van alle mogelijke/relevante kanalen, zoals het beveiligde telecommunica
tiesysteem van het Europees justitieel netwerk, Eurojust, of andere kanalen die worden gebruikt door rechterlijke 
of rechtshandhavingsautoriteiten. 

(14)  De lidstaten worden ertoe aangespoord om in hun verklaring over de talenregeling, behalve hun officiële talen, 
ten minste één in de Unie frequent gebruikte taal te vermelden. 

(15)  Bij de uitvoering van deze richtlijn moet rekening worden gehouden met de Richtlijnen 2010/64/EU (1), 
2012/13/EU (2), en 2013/48/EU (3) van het Europees Parlement en de Raad, welke procedurele rechten in straf
procedures betreffen. 

(16)  Onderzoeksmaatregelen van niet-dwingende en niet-intrusieve aard kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn die 
geen inbreuk maken op het recht op privacy of eigendom, afhankelijk van het nationale recht. 

(17)  Het „ne bis in idem”-beginsel is een fundamenteel rechtsbeginsel in de Unie, zoals erkend in het Handvest en 
verder ontwikkeld in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarom zou de uitvoerende 
autoriteit het recht moeten hebben de tenuitvoerlegging van een EOB te weigeren als die tenuitvoerlegging tegen 
dat beginsel indruist. Gezien het voorlopige karakter van de procedure die aan een EOB ten grondslag ligt, mag 
de tenuitvoerlegging van een EOB niet worden geweigerd als het tot doel heeft mogelijke strijdigheid met het „ne 
bis in idem”-beginsel vast te stellen, of als de uitvaardigende autoriteit garandeert dat de als gevolg van de tenuit
voerlegging van een EOB overgedragen bewijsstukken niet zullen worden gebruikt om een persoon die in een 
andere lidstaat in laatste aanleg wegens dezelfde feiten is berecht, te vervolgen of een straf op te leggen. 

(18)  Evenals andere instrumenten inzake wederzijdse erkenning geldt deze richtlijn onverminderd de verplichting tot 
eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen die zijn neergelegd in artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en het Handvest. Om dit te verduidelijken wordt een specifieke bepa
ling in de tekst ingevoegd. 

(19)  Het scheppen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie is gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen en een vermoeden van naleving door de andere lidstaten van het recht van de Unie, en met name van 
de grondrechten. Dat vermoeden is evenwel weerlegbaar. Derhalve, indien er gegronde redenen zijn om aan te 
nemen dat de uitvoering van een in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel tot een inbreuk op een grondrecht 
van de betrokkene zou resulteren, en dat de tenuitvoerleggingsstaat zijn verplichtingen betreffende de bescher
ming van de grondrechten die zijn vervat in het Handvest niet zou nakomen, dient de tenuitvoerlegging van het 
EOB te worden geweigerd. 

(20)  Een EOB moet geweigerd kunnen worden indien de erkenning of tenuitvoerlegging ervan in de uitvoerende staat 
inbreuk op een immuniteit of voorrecht in die staat tot gevolg heeft. Er bestaat geen gemeenschappelijke definitie 
van immuniteiten of voorrechten in het recht van de Unie; de nauwkeurige omschrijving van deze begrippen is 
derhalve een zaak van nationaal recht, hetgeen immuniteiten ten behoeve van medische en juridische beroepen 
kan bevatten, maar welk niet mag worden geïnterpreteerd op een wijze die indruist tegen de verplichting bepaalde 
weigeringsgronden als opgenomen in het Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (4), af te schaffen. Het kan ook gaan om bepalingen betref
fende de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in andere media hoewel deze niet noodzakelijk worden 
aangemerkt als voorrechten of immuniteiten. 

(21)  Met het oog op een snelle, doeltreffende en consistente samenwerking in strafzaken tussen de lidstaten, moet 
worden voorzien in termijnen. De beslissing betreffende de erkenning of tenuitvoerlegging, alsmede de feitelijke 
tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregel, moeten met dezelfde snelheid en prioriteit plaatsvinden als in een 
vergelijkbare binnenlandse zaak. Er moet worden voorzien in termijnen opdat binnen een redelijke tijdspanne een 
beslissing wordt genomen of het EOB ten uitvoer wordt gelegd, of opdat aan bepaalde procedurele regels in de 
uitvaardigende staat kan worden voldaan. 
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(1) Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in 
strafprocedures (PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1). 

(2) Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures 
(PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1). 

(3) Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in 
strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel, en het recht om een derde op de hoogte te laten 
brengen van de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 
van 6.11.2013, blz. 1). 

(4) Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betref
fende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 326 van 21.11.2001, blz. 2). 



(22)  De rechtsmiddelen die tegen een EOB kunnen worden ingezet, moeten ten minste gelijk zijn aan die welke in een 
binnenlandse zaak tegen de onderzoeksmaatregel kunnen worden ingezet. De lidstaten moeten er overeenkomstig 
hun nationale recht voor zorgen dat deze rechtsmiddelen toepasbaar zijn, onder meer door een belanghebbende 
partij tijdig mee te delen over welke rechtsmiddelen zij beschikken en hoe die kunnen worden ingesteld. In 
gevallen waarin het EOB in de uitvoerende staat door een belanghebbende partij op materiële gronden wordt 
aangevochten, is het raadzaam de uitvaardigende autoriteit daaromtrent te informeren, onder kennisgeving aan de 
belanghebbende partij. 

(23)  De op het grondgebied van de uitvoerende staat voor de tenuitvoerlegging van een EOB gemaakte kosten worden 
uitsluitend door deze staat gedragen. Deze regeling sluit aan bij het algemene beginsel van wederzijdse erkenning. 
De tenuitvoerlegging van een EOB kan echter uitzonderlijk hoge kosten voor de uitvoerende staat meebrengen. 
Dergelijke kosten kunnen bijvoorbeeld verbonden zijn aan complexe deskundigenadviezen of grootscheepse poli
tiële actie of surveillance gedurende een lange periode. Dit mag de tenuitvoerlegging van het EOB niet beletten en 
de uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit moeten trachten vast te stellen welke kosten als uitzon
derlijk hoog worden beschouwd. De kosten kunnen onderwerp van overleg worden tussen de uitvaardigende staat 
en de uitvoerende staat en hen wordt aangeraden dit punt in de overlegfase op te lossen. In laatste instantie kan 
de uitvaardigende autoriteit besluiten het EOB in te trekken of het te handhaven, en in dit laatste geval moet het 
deel van de kosten dat door de uitvoerende staat uitzonderlijk hoog wordt bevonden en als absoluut noodzakelijk 
voor de procedures wordt beschouwd, worden gedragen door de uitvaardigende staat. Dit mechanisme mag geen 
extra grond voor weigering zijn en mag in geen geval zodanig worden gebruikt dat de tenuitvoerlegging van het 
EOB wordt vertraagd of verhinderd. 

(24) Met het EOB wordt één enkele regeling voor bewijsverkrijging vastgesteld. Er zijn evenwel bijkomende voor
schriften nodig voor bepaalde soorten onderzoeksmaatregelen die in het EOB moeten worden aangegeven, zoals 
de tijdelijke overbrenging van personen in hechtenis, verhoor via video- of teleconferentie, het verkrijgen van 
informatie betreffende bankrekeningen of bancaire verrichtingen, gecontroleerde afleveringen of infiltratieopera
ties. Onderzoeksmaatregelen waarbij rechtstreeks, doorlopend en gedurende een bepaalde tijdspanne bewijsmate
riaal wordt verzameld, moeten onder het EOB vallen, maar indien nodig moeten de uitvaardigende staat en de 
uitvoerende staat praktische afspraken maken om de verschillen in de nationale wetgeving tussen deze staten op 
te vangen. 

(25)  In deze richtlijn worden regels bepaald voor het ten uitvoer leggen van een onderzoeksmaatregel, in elke fase van 
de strafprocedure, dus ook op het proces zelf, indien nodig met deelname van de betrokkene, met als doel bewijs
materiaal te verzamelen. Er kan bijvoorbeeld een EOB worden uitgevaardigd voor de tijdelijke overbrenging van 
de betrokkene naar de uitvaardigende staat of met het oog op een verhoor per videoconferentie. Indien de betrok
kene echter naar een andere lidstaat wordt overgebracht om er te worden vervolgd en ook te worden berecht, 
dient er een Europees aanhoudingsbevel (EAB) te worden uitgevaardigd overeenkomstig Kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad (1). 

(26)  De uitvaardigende autoriteit zou, met het oog op een proportionele toepassing van een EAB, moeten nagaan of 
een EOB een effectief en evenredig middel is voor het voeren van een strafprocedure. De uitvaardigende autoriteit 
zou met name moeten nagaan of het uitvaardigen van een EOB voor het horen van een verdachte of een beschul
digde persoon middels een videoconferentie een effectief alternatief kan zijn. 

(27)  Een EOB kan worden uitgevaardigd om bewijsmateriaal te verkrijgen over de rekeningen, ongeacht de aard ervan, 
bij een bank of een niet-bancaire financiële instelling, van een persoon tegen wie een strafprocedure loopt. Deze 
ruime mogelijkheid geldt niet alleen met betrekking tot verdachte of beschuldigde personen maar ook met betrek
king tot eenieder ten aanzien van wie dergelijke inlichtingen door de bevoegde autoriteiten in de loop van een 
strafprocedure noodzakelijk worden geacht. 

(28)  In deze richtlijn dient de term financiële instellingen te worden verstaan in de zin van de desbetreffende definitie 
in artikel 3 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (2). 

(29)  In het geval van een EOB dat wordt uitgevaardigd voor het verkrijgen van de „bijzonderheden” betreffende een 
gespecificeerde bankrekening, omvatten deze „bijzonderheden” op zijn minst de naam en het adres van de reke
ninghouder, gegevens over volmachten voor die rekening, en andere gegevens of documenten die de rekening
houder bij het openen van de rekening heeft voorgelegd en die de bank nog heeft. 
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(1) Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering 
tussen de lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1). 

(2) Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15). 



(30)  De mogelijkheden tot samenwerking op grond van deze richtlijn inzake de interceptie van telecommunicatie 
mogen niet worden beperkt tot de inhoud van de telecommunicatie, maar kunnen ook het verzamelen van de 
verkeers- en locatiegegevens in verband met deze telecommunicatie omvatten, zodat de bevoegde autoriteiten een 
EOB kunnen uitvaardigen dat tot een minder indringende vorm van verkrijging van telecommunicatiegegevens 
strekt. Een EOB dat strekt tot het verkrijgen van oude verkeers- en locatiegegevens in verband met telecommuni
catie moet worden behandeld volgens de algemene regeling inzake de tenuitvoerlegging van het EOB, en kan, 
afhankelijk van de nationale wetgeving van de uitvoerende staat, als een onderzoeksmaatregel van dwingende of 
intrusieve aard worden beschouwd. 

(31)  Indien verscheidene lidstaten de vereiste technische bijstand kunnen verlenen, moet het EOB naar slechts één 
ervan, bij voorrang de lidstaat waar de betrokkene zich bevindt, worden gezonden. Indien de technische bijstand 
van de lidstaat waar de persoon zich bevindt tegen wie de interceptie gericht is, niet nodig is voor het uitvoeren 
van de interceptie, moet die lidstaat daarvan overeenkomstig deze richtlijn op de hoogte worden gebracht. Indien 
daarentegen de technische bijstand wellicht niet van slechts één lidstaat komt, kan een EOB naar meer dan één 
uitvoerende staat worden gezonden. 

(32)  In een EOB houdende een verzoek tot interceptie van telecommunicatie moet de uitvaardigende autoriteit de 
uitvoerende autoriteit voldoende informatie verschaffen — bijvoorbeeld inzake de strafbare feiten waarnaar een 
onderzoek is ingesteld — zodat de uitvoerende autoriteit kan beoordelen of de betrokken onderzoeksmaatregel in 
een soortgelijke binnenlandse zaak zou worden toegestaan. 

(33)  Het moet voor de lidstaten van belang zijn ervoor te zorgen dat technische bijstand kan worden verleend door 
een exploitant van netwerken en diensten inzake algemeen beschikbare telecommunicatie op het grondgebied van 
de betrokken lidstaat, om een vlottere samenwerking met het oog op rechtsgeldige interceptie van telecommuni
catie in het kader van deze richtlijn te bewerkstelligen. 

(34)  Deze richtlijn heeft, gelet op het toepassingsgebied ervan, betrekking op voorlopige maatregelen uitsluitend met 
het oog op bewijsverkrijging. Hierbij moet erop worden gewezen dat voorwerpen, financiële activa daaronder 
begrepen, tijdens een strafprocedure het voorwerp kunnen uitmaken van verschillende voorlopige maatregelen, 
die kunnen strekken tot het verzamelen van bewijsmateriaal, maar ook tot confiscatie. Het onderscheid tussen 
beide doelen is niet altijd duidelijk, en het doel van een voorlopige maatregel kan in de loop van de procedure 
veranderen. Het is daarom van cruciaal belang dat de verschillende toepasselijke wetteksten naadloos op elkaar 
aansluiten. Om dezelfde reden is het de uitvaardigende autoriteit die zal oordelen of een element als bewijsmate
riaal zal worden gebruikt en of daarvoor dus een EOB wordt uitgevaardigd. 

(35)  In de gevallen waarin in internationale regelgeving ter zake, zoals verdragen die in het kader van de Raad van 
Europa zijn gesloten, wordt verwezen naar wederzijdse rechtshulp, heeft deze richtlijn tussen de lidstaten die door 
deze richtlijn gebonden zijn, voorrang op die verdragen. 

(36)  Wat onder de in bijlage D genoemde categorieën strafbare feiten wordt verstaan, moet coherent zijn met hetgeen 
er in de bestaande regelgeving over wederzijdse erkenning onder wordt verstaan. 

(37)  Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie 
over toelichtende stukken (1) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om, indien zulks gerechtvaardigd is, de 
kennisgeving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het 
verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsteksten 
wordt toegelicht. Het Europees Parlement en de Raad vinden de overdracht van dergelijke stukken in het kader 
van deze richtlijn gerechtvaardigd. 

(38) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de wederzijdse erkenning van tot het verkrijgen van bewijs strek
kende beslissingen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang en de 
gevolgen ervan beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in 
artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om die doelstelling te verwe
zenlijken. 

(39)  Deze richtlijn is in overeenstemming met de grondrechten en beginselen die worden erkend bij artikel 6 VEU en 
in het Handvest, met name titel VI daarvan, in internationaal recht en internationale overeenkomsten waarbij de 
Unie of alle lidstaten partij zijn, met inbegrip van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, en in de grondwetten van de lidstaten, op hun respectieve toepassingsgebied. 
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Niets in deze richtlijn belet dat de tenuitvoerlegging van een EOB wordt geweigerd, indien er objectieve redenen 
bestaan om aan te nemen dat het EOB is uitgevaardigd om de betrokkene te vervolgen of een straf op te leggen 
vanwege zijn of haar geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst, seksuele gerichtheid, nationaliteit, taal of poli
tieke overtuiging, of dat de positie van die persoon om een van deze redenen kan worden aangetast. 

(40)  De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens 
artikel 8, lid 1, van het Handvest en artikel 16, lid 1, van het VWEU heeft eenieder recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens. 

(41)  De lidstaten moeten bij het toepassen van deze richtlijn een transparant beleid ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens voeren en garanderen dat de betrokkene zijn rechten op rechtsmiddelen ter bescherming van 
zijn persoonsgegevens kan uitoefenen. 

(42)  De krachtens deze richtlijn verkregen persoonsgegevens moeten uitsluitend worden verwerkt als dat nodig is en 
moeten in verhouding staan tot de doeleinden die verenigbaar zijn met het voorkomen, onderzoeken, opsporen 
en vervolgen van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en de uitoefening van de 
rechten van de verdediging. Alleen bevoegde personen mogen volgens een authenticatieprocedure toegang hebben 
tot informatie die persoonsgegevens bevat. 

(43)  Overeenkomstig artikel 3 van het aan het VEU en het VWEU gehechte Protocol nr. 21 betreffende de positie van 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, heeft het Verenigd 
Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de vaststelling en de toepassing van deze richtlijn. 

(44)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, en onverminderd 
artikel 4 van dat protocol, neemt Ierland niet deel aan de vaststelling van deze richtlijn, die derhalve niet bindend 
is voor, noch van toepassing is in deze lidstaat. 

(45)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het VEU en het VWEU gehechte Protocol nr. 22 betreffende de 
positie van Denemarken, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze richtlijn, die derhalve niet 
bindend is voor, noch van toepassing is in deze lidstaat, 

(46)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 5 oktober 2010 (1) zijn op artikel 41, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2) gebaseerde advies uitgebracht, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

HET EUROPEES ONDERZOEKSBEVEL 

Artikel 1 

Het Europees onderzoeksbevel en de verplichting tot tenuitvoerlegging ervan 

1. Een Europees onderzoeksbevel (EOB) is een door een rechterlijke autoriteit van een lidstaat („de uitvaardigende 
staat”) uitgevaardigde of erkende rechterlijke beslissing die ertoe strekt in een andere lidstaat („de uitvoerende staat”) één 
of meer specifieke onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren met het oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal conform 
het bepaalde in deze richtlijn. 

Het EOB kan tevens worden uitgevaardigd om bewijsmateriaal te verkrijgen dat reeds in het bezit is van de bevoegde 
autoriteiten van de uitvoerende staat. 
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2. De lidstaten verbinden zich ertoe om, op grond van het beginsel van wederzijdse erkenning en overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn, een EOB ten uitvoer te leggen. 

3. Om uitvaardiging van een EOB kan worden verzocht door een verdachte of een beschuldigde persoon, of namens 
hem door een advocaat, binnen het kader van de toepasselijke rechten op verdediging in overeenstemming met de natio
nale strafprocedure. 

4. Deze richtlijn geldt onverminderd de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de rechtsbeginselen die 
zijn neergelegd in artikel 6 VEU, inclusief het recht op verdediging van personen tegen wie een strafprocedure loopt, en 
laat alle verplichtingen die in dat verband op de rechterlijke autoriteiten rusten onverlet. 

Artikel 2 

Definities 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a)  „uitvaardigende staat”: de lidstaat waar het EOB wordt uitgevaardigd; 

b)  „uitvoerende staat”: de lidstaat waar het EOB ten uitvoer wordt gelegd en waar de onderzoeksmaatregel moet worden 
uitgevoerd; 

c)  „uitvaardigende autoriteit”: 

i)  een in de zaak bevoegde rechter, rechtbank, een onderzoeksrechter of officier van justitie, of 

ii)  iedere andere door de uitvaardigende staat aangeduide bevoegde autoriteit, die in de zaak in kwestie optreedt als 
strafrechtelijke onderzoeksautoriteit en overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegd is opdracht te geven tot 
bewijsgaring. Voordat het EOB wordt toegezonden aan de uitvoerende autoriteit, wordt het gevalideerd door een 
rechter, een rechtbank, een onderzoeksrechter of een officier van justitie in de uitvaardigende staat, na onderzoek 
of het aan de voorwaarden voor het uitvaardigen van een EOB uit hoofde van deze richtlijn, in het bijzonder de in 
artikel 6, lid 1, gestelde voorwaarden, voldoet. Indien het EOB door een rechterlijke autoriteit is gevalideerd, kan 
deze autoriteit in het kader van de verzending van het EOB ook als uitvaardigende autoriteit worden aangemerkt; 

d)  „uitvoerende autoriteit”: een autoriteit die bevoegd is om een EOB in overeenstemming met deze richtlijn en de in 
een soortgelijke binnenlandse zaak geldende procedures te erkennen en ten uitvoer te laten leggen. In deze procedures 
kan in de uitvoerende staat krachtens het nationale recht de toestemming van een rechtbank vereist zijn. 

Artikel 3 

Toepassingsgebied van het EOB 

Het EOB omvat alle onderzoeksmaatregelen met uitzondering van het instellen van een gemeenschappelijk onderzoeks
team en de bewijsgaring in het kader van een dergelijk onderzoeksteam zoals voorzien in artikel 13 van de Overeen
komst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (1) („de overeen
komst”) en in Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad (2), behalve met het oog op de toepassing van artikel 13, lid 8, 
van de overeenkomst en artikel 1, lid 8, van het kaderbesluit. 

Artikel 4 

Procedures waarvoor een EOB kan worden uitgevaardigd 

Een EOB kan worden uitgevaardigd: 

a)  in verband met een strafprocedure die door of bij een rechterlijke autoriteit is of kan worden ingesteld wegens feiten 
die volgens het nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn; 

b)  in een procedure die door een bestuurlijke autoriteit is ingesteld in verband met feiten die volgens het nationale recht 
van de uitvaardigende staat strafbaar zijn wegens schending van de wetgeving, mits tegen de beslissing beroep moge
lijk is bij een in het bijzonder in strafzaken bevoegde rechter; 
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c)  in een procedure die door een rechterlijke autoriteit is ingesteld wegens feiten die volgens het nationale recht van de 
uitvaardigende staat strafbaar zijn wegens schending van wetgeving, mits tegen de beslissing beroep mogelijk is bij 
een met name in strafzaken bevoegde rechter, en 

d) in samenhang met de onder a), b) en c) bedoelde procedures die verband houden met een strafbaar feit of een wets
overtreding waarvoor in de uitvaardigende staat een rechtspersoon aansprakelijk gesteld of gestraft kan worden. 

Artikel 5 

Inhoud en vorm van het EOB 

1. De uitvaardigende autoriteit vult het EOB, dat in het formulier in bijlage A staat, in. De uitvaardigende autoriteit 
vergewist zich ervan dat de inhoud van het EOB nauwkeurig en correct is en ondertekent het. 

Het EOB bevat ten minste volgende informatie: 

a)  gegevens over de uitvaardigende autoriteit en, indien van toepassing, de validerende autoriteit; 

b)  het voorwerp en de redenen van het EOB; 

c)  de beschikbare noodzakelijke informatie over de betrokkene(n); 

d)  een beschrijving van het strafbare feit dat het voorwerp vormt van het onderzoek of de procedure en het toepasselijke 
strafrecht van de uitvaardigende staat; 

e)  een beschrijving van de gevraagde onderzoeksmaatregel(en) en het te verkrijgen bewijsmateriaal. 

2. Elke lidstaat deelt mee in welke officiële taal of talen van de instellingen van de Unie, naast zijn eigen officiële taal 
of talen, het EOB kan worden ingevuld of kan worden vertaald voor het geval waarin de betrokken lidstaat de uitvoe
rende staat is. 

3. De bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat vertaalt het EOB zoals is beschreven in bijlage A in overeen
stemming met lid 2 van dit artikel in een officiële taal van de uitvoerende staat of in een andere, door de uitvoerende 
staat aangegeven taal. 

HOOFDSTUK II 

PROCEDURES EN WAARBORGEN VOOR DE UITVAARDIGENDE STAAT 

Artikel 6 

Voorwaarden voor het uitvaardigen en toezenden van een EOB 

1. De uitvaardigende autoriteit kan een EOB alleen uitvaardigen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a)  het uitvaardigen van het EOB is noodzakelijk voor en staat in verhouding tot het doel van de in artikel 4 bedoelde 
procedure, daarbij rekening houdend met de rechten van de verdachte of beschuldigde persoon, en 

b) de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel(en) had(den) in dezelfde omstandigheden in een vergelijkbare binnen
landse zaak bevolen kunnen worden. 

2. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt per geval of aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan. 

3. Indien de uitvoerende autoriteit redenen heeft om aan te nemen dat niet is voldaan aan de in lid 1 bedoelde voor
waarden, kan zij met de uitvaardigende autoriteit in overleg treden over het belang van de tenuitvoerlegging van het 
EOB. Na dat overleg kan de uitvaardigende autoriteit besluiten het EOB in te trekken. 
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Artikel 7 

Toezending van het EOB 

1. De uitvaardigende autoriteit zendt het overeenkomstig artikel 5 ingevulde EOB toe aan de uitvoerende autoriteit, 
op zodanige wijze dat dit schriftelijk kan worden vastgelegd en de uitvoerende staat de echtheid ervan kan vaststellen. 

2. Alle verdere officiële communicatie geschiedt rechtstreeks tussen de uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 
autoriteit. 

3. Onverminderd artikel 2, onder d), kan iedere lidstaat één of, indien zijn rechtsorde daarin voorziet, meer centrale 
autoriteiten aanwijzen die de bevoegde autoriteiten zullen bijstaan. Een lidstaat kan, indien zijn rechterlijke organisatie 
zulks vereist, één of meer centrale autoriteiten belasten met de administratieve toezending en de ontvangst van de EOB's 
en de desbetreffende officiële correspondentie. 

4. De uitvaardigende autoriteit kan EOB's toezenden via het telecommunicatiesysteem van het Europees justitieel 
netwerk (EJN), als opgericht bij Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ van de Raad (1). 

5. Indien de identiteit van de uitvoerende autoriteit niet bekend is, wordt de uitvoerende staat door de uitvaardigende 
autoriteit langs alle mogelijke kanalen, waaronder de contactpunten van het EJN, om inlichtingen verzocht. 

6. Indien de autoriteit in de uitvoerende staat die het EOB ontvangt, niet bevoegd is om het EOB te erkennen of om 
de nodige maatregelen te nemen om het ten uitvoer te leggen, zendt zij het EOB ambtshalve door aan de uitvoerende 
autoriteit en stelt zij de uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

7. Alle moeilijkheden in verband met de toezending of de echtheid van een voor de tenuitvoerlegging van het EOB 
noodzakelijk document worden opgelost door middel van rechtstreekse contacten tussen de uitvaardigende autoriteit en 
de uitvoerende autoriteit of, in voorkomend geval, door toedoen van de centrale autoriteiten van de betrokken lidstaten. 

Artikel 8 

EOB in verband met een eerder EOB 

1. Indien een uitvaardigende autoriteit een EOB uitvaardigt ter aanvulling van een eerder EOB, wordt dit vermeld in 
het EOB in deel D van het formulier in bijlage A. 

2. Indien de uitvaardigende autoriteit overeenkomstig artikel 9, lid 4, bijstand verleent bij de tenuitvoerlegging van 
het EOB in de uitvoerende staat kan zij, onverminderd de kennisgevingen gedaan op grond van artikel 33, lid 1, onder c), 
een EOB ter aanvulling van een eerder EOB rechtstreeks aan de uitvoerende autoriteit richten terwijl zij in die staat 
aanwezig is. 

3. Het EOB dat een eerder EOB aanvult, bevat overeenkomstig artikel 5, lid 1, eerste alinea, een verklaring dat de 
inhoud nauwkeurig en correct is en wordt, waar van toepassing, overeenkomstig artikel 2, onder c), gevalideerd. 

HOOFDSTUK III 

PROCEDURES EN WAARBORGEN VOOR DE UITVOERENDE STAAT 

Artikel 9 

Erkenning en tenuitvoerlegging 

1. De uitvoerende autoriteit erkent het overeenkomstig deze richtlijn toegezonden EOB zonder verdere formaliteiten 
en zorgt voor de tenuitvoerlegging ervan op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als waren de betrokken 
onderzoeksmaatregelen bevolen door een autoriteit van de uitvoerende staat, tenzij die autoriteit beslist zich te beroepen 
op een van de gronden voor weigering van erkenning of tenuitvoerlegging of een van de gronden voor uitstel, zoals 
bepaald in deze richtlijn. 
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2. Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, neemt de uitvoerende autoriteit de door de uitvaardigende autoriteit 
uitdrukkelijk aangegeven vormvoorschriften en procedures in acht, mits deze niet strijdig zijn met de fundamentele 
rechtsbeginselen van de uitvoerende staat. 

3. Indien een uitvoerende autoriteit een EOB ontvangt dat niet door een uitvaardigende autoriteit in de zin van 
artikel 2, onder c), is uitgevaardigd, stuurt de uitvoerende autoriteit het EOB terug naar de uitvaardigende staat. 

4. De uitvaardigende autoriteit kan vragen dat één of meer autoriteiten van de uitvaardigende staat de bevoegde auto
riteiten van de uitvoerende staat bijstand verlenen bij de tenuitvoerlegging van het EOB, voor zover de aangewezen auto
riteiten van de uitvaardigende staat in een vergelijkbare binnenlandse zaak bijstand zouden kunnen verlenen bij de tenuit
voerlegging van de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregelen. De uitvoerende autoriteit geeft gevolg aan dat 
verzoek, mits het verlenen van deze bijstand bij de tenuitvoerlegging niet strijdig is met de fundamentele rechtsbeginselen 
van de uitvoerende staat en diens wezenlijke nationale veiligheidsbelangen niet schaadt. 

5. De in de uitvoerende staat aanwezige autoriteiten van de uitvaardigende staat zijn tijdens de tenuitvoerlegging van 
het EOB gebonden door het recht van de uitvoerende staat. Zij hebben op het grondgebied van de uitvoerende staat geen 
rechtshandhavingsbevoegdheden, tenzij de uitoefening van deze bevoegdheden op het grondgebied van de uitvoerende 
staat in overeenstemming is met het recht van de uitvoerende staat en met de desbetreffende afspraken tussen de uitvaar
digende autoriteit en de uitvoerende autoriteit. 

6. De uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit kunnen op iedere gepaste wijze met elkaar in overleg 
treden, teneinde de efficiënte toepassing van dit artikel te bevorderen. 

Artikel 10 

Toepassing van een andere soort onderzoeksmaatregel 

1. De uitvoerende autoriteit past, indien mogelijk, een andere dan de in het EOB genoemde onderzoeksmaatregel toe 
indien: 

a)  de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel niet bestaat in het recht van de uitvoerende staat, of 

b)  de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel in een vergelijkbare binnenlandse zaak niet zou kunnen worden 
toegepast. 

2. Onverminderd artikel 11 is lid 1 niet van toepassing op de volgende onderzoeksmaatregelen, die altijd krachtens 
het nationale recht van de uitvoerende staat beschikbaar dienen te zijn: 

a)  het verkrijgen van informatie die of bewijsmateriaal dat reeds in het bezit is van de uitvoerende autoriteit en volgens 
het recht van de uitvoerende staat in het kader van een strafprocedure of voor de doeleinden van het EOB had 
kunnen worden verkregen; 

b)  het verkrijgen van informatie die is opgeslagen in gegevensbanken van de politie of rechterlijke autoriteiten waartoe 
de uitvoerende autoriteit rechtstreeks toegang heeft in het kader van een strafprocedure; 

c)  het horen van een getuige, deskundige, slachtoffer, verdachte of beschuldigde persoon of derde op het grondgebied 
van de uitvoerende staat; 

d) een onderzoeksmaatregel van niet-dwingende of niet-intrusieve aard zoals gedefinieerd in het recht van de uitvoe
rende staat; 

e)  de identificatie van personen die zijn aangesloten op een bepaald telefoonnummer of IP-adres. 

3. Voorts kan de uitvoerende autoriteit besluiten een andere onderzoeksmaatregel dan die welke is aangegeven in het 
EOB toe te passen, indien de door de uitvoerende autoriteit geselecteerde onderzoeksmaatregel met minder indringende 
middelen tot hetzelfde resultaat zou leiden als de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel. 

4. Indien de uitvoerende autoriteit besluit een beroep te doen op de in de leden 1 en 3 genoemde mogelijkheid, meldt 
zij dit eerst aan de uitvaardigende autoriteit, die kan besluiten het EOB in te trekken of aan te vullen. 

5. Indien de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel, overeenkomstig lid 1, in het nationale recht van de uitvoe
rende staat niet bestaat of in een vergelijkbare binnenlandse zaak niet zou kunnen worden toegepast, en indien er geen 
andere onderzoeksmaatregel is die tot hetzelfde resultaat zou leiden als de gevraagde onderzoeksmaatregel, stelt de 
uitvoerende autoriteit de uitvaardigende autoriteit ervan in kennis dat de gevraagde bijstand niet verleend is kunnen 
worden. 
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Artikel 11 

Gronden voor weigering van de erkenning of de tenuitvoerlegging 

1. Onverminderd artikel 1, lid 4, kan de erkenning of tenuitvoerlegging van een EOB in de uitvoerende staat worden 
geweigerd indien: 

a) het EOB volgens het recht van de uitvoerende staat wegens een immuniteit of voorrecht, dan wel wegens voor
schriften betreffende het vaststellen en beperken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met de persvrijheid 
en de vrijheid van meningsuiting in andere media, niet ten uitvoer kan worden gelegd; 

b)  in een specifiek geval de tenuitvoerlegging van het EOB de wezenlijke belangen van nationale veiligheid zou schaden, 
de bron van de informatie in gevaar zou brengen of het gebruik zou inhouden van gerubriceerde gegevens met 
betrekking tot specifiek inlichtingenwerk; 

c)  het EOB is uitgevaardigd in een procedure in de zin van artikel 4, onder b) en c), en de onderzoeksmaatregel volgens 
het recht van de uitvoerende staat in een vergelijkbare binnenlandse zaak niet zou worden toegestaan; 

d)  de tenuitvoerlegging van het EOB in strijd zou zijn met het „ne bis in idem”-beginsel; 

e)  het EOB betrekking heeft op een strafbaar feit dat buiten het grondgebied van de uitvaardigende staat en geheel of 
gedeeltelijk op het grondgebied van de uitvoerende staat zou zijn gepleegd, en dat volgens het recht van de uitvoe
rende staat niet strafbaar is; 

f)  er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de uitvoering van de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel niet 
verenigbaar zou zijn met de verplichtingen die overeenkomstig artikel 6 VEU en het Handvest op de uitvoerende staat 
rusten; 

g)  het feit waarvoor het EOB is uitgevaardigd, volgens het recht van de uitvoerende staat niet strafbaar is, tenzij het een 
in bijlage D bedoeld en door de uitvaardigende autoriteit in het EOB vermeld strafbaar feit betreft, waarop in de 
uitvaardigende staat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten 
minste drie jaar staat, of 

h)  de toepassing van de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel volgens het recht van de uitvoerende staat beperkt 
is tot een lijst of categorie strafbare feiten of tot feiten die tenminste strafbaar worden gesteld met een bepaalde straf, 
waartoe het strafbaar feit waarop het EOB betrekking heeft niet behoort. 

2. Lid 1, onder g) en h), geldt niet voor de in artikel 10, lid 2, bedoelde onderzoeksmaatregelen. 

3. Indien het EOB een strafbaar feit betreft in verband met belastingen of heffingen, douane en deviezen weigert de 
uitvoerende autoriteit de erkenning of tenuitvoerlegging niet op grond van het feit dat het recht van de uitvoerende staat 
niet voorziet in dezelfde soort belasting of heffing, of niet dezelfde soort regeling inzake belastingen, heffingen, douane 
en deviezen kent als het recht van de uitvaardigende staat. 

4. In de in lid 1, onder a), b), d), e) en f), bedoelde gevallen overlegt de uitvoerende autoriteit, alvorens te besluiten dat 
zij een EOB, geheel of gedeeltelijk, niet erkent of ten uitvoer legt, op iedere gepaste wijze met de uitvaardigende autori
teit; en verzoekt de uitvoerende autoriteit, indien nodig, de uitvaardigende autoriteit onverwijld alle benodigde gegevens 
te verstrekken. 

5. Indien een autoriteit van de uitvoerende staat bevoegd is tot opheffing van een voorrecht of immuniteit, wordt 
hierom in het in lid 1, onder a), bedoelde geval door de uitvoerende autoriteit onmiddellijk verzocht. Indien een autori
teit van een andere staat of van een internationale organisatie bevoegd is tot opheffing van het voorrecht of de immuni
teit, wordt de betrokken autoriteit hierom door de uitvaardigende autoriteit verzocht. 

Artikel 12 

Termijnen voor erkenning of tenuitvoerlegging 

1. De beslissing betreffende de erkenning of tenuitvoerlegging wordt genomen en de uitvoering van de onderzoeks
maatregel vindt plaats met dezelfde snelheid en prioriteit als ware het een vergelijkbare binnenlandse zaak, en in ieder 
geval binnen de in dit artikel bepaalde termijnen. 

2. Indien de uitvaardigende autoriteit in het EOB heeft aangegeven dat, wegens proceduretermijnen, de ernst van het 
strafbaar feit of andere bijzonder dringende omstandigheden, een kortere termijn nodig is dan die welke in dit artikel zijn 
vastgesteld, of indien de uitvaardigende autoriteit in het EOB heeft aangegeven dat de onderzoeksmaatregel op een 
bepaalde datum ten uitvoer dient te worden gelegd, houdt de uitvoerende autoriteit daarmee zo veel mogelijk rekening. 
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3. De uitvoerende autoriteit neemt de beslissing betreffende de erkenning of tenuitvoerlegging van het EOB zo 
spoedig mogelijk en, onverminderd lid 5, uiterlijk dertig dagen na de ontvangst van het EOB door de bevoegde uitvoe
rende autoriteit. 

4. Tenzij er op grond van artikel 15 redenen tot uitstel bestaan dan wel de uitvoerende staat het bewijsmateriaal 
genoemd in de in het EOB vervatte onderzoeksmaatregel reeds in zijn bezit heeft, wordt de onderzoeksmaatregel door 
de uitvoerende autoriteit onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen negentig dagen na het nemen van de in lid 3 
bedoelde beslissing uitgevoerd. 

5. In specifieke gevallen waarin het voor de bevoegde uitvoerende autoriteit niet haalbaar is de in lid 3 genoemde 
termijn of de in lid 2 genoemde specifieke datum na te leven, stelt zij de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat 
hiervan onverwijld en op elke willekeurige wijze in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging en van de 
voor het nemen van de beslissing nodig geachte tijd. In dat geval kan de in lid 3 bedoelde termijn met ten hoogste dertig 
dagen worden verlengd. 

6. In specifieke gevallen waarin het voor de bevoegde uitvoerende autoriteit niet haalbaar is de in lid 4 genoemde 
termijn na te leven, stelt zij de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat hiervan onverwijld en op elke willekeurige 
wijze in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging, en overlegt zij met de uitvaardigende autoriteit over een 
passend tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregel. 

Artikel 13 

Overdracht van bewijsmateriaal 

1. De uitvoerende autoriteit draagt het bij de tenuitvoerlegging van het EOB verkregen bewijsmateriaal of het bewijs
materiaal dat reeds in het bezit is van de bevoegde instanties van de uitvoerende staat, zonder onnodige vertraging over 
aan de uitvaardigende staat. 

Indien zulks in het EOB wordt gevraagd en het recht van de uitvoerende staat in die mogelijkheid voorziet, wordt het 
bewijsmateriaal onmiddellijk overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de uitvaardigende staat die overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, bijstand verlenen bij de tenuitvoerlegging van het EOB. 

2. De overdracht van het bewijsmateriaal kan worden opgeschort in afwachting van een beslissing op een ingesteld 
rechtsmiddel, tenzij in het EOB voldoende gemotiveerd is dat een onmiddellijke overdracht essentieel is voor het goede 
verloop van het onderzoek of voor de bescherming van de individuele rechten. De overdracht van het bewijsmateriaal 
wordt echter opgeschort indien de betrokkene daardoor ernstige en onomkeerbare schade zou lijden. 

3. Bij de overdracht van het verkregen bewijsmateriaal deelt de uitvoerende autoriteit mee of zij verlangt dat het 
bewijsmateriaal aan de uitvoerende staat wordt teruggegeven zodra de uitvaardigende staat het niet meer nodig heeft. 

4. Indien de betrokken voorwerpen, documenten of gegevens reeds van belang zijn voor andere procedures, kan de 
uitvoerende autoriteit, op uitdrukkelijk verzoek van en na overleg met de uitvaardigende autoriteit, het bewijsmateriaal 
tijdelijk overdragen op voorwaarde dat het aan de uitvoerende staat wordt teruggegeven zodra de uitvaardigende staat 
het niet meer nodig heeft, dan wel op een ander tijdstip of bij een andere gelegenheid, zoals overeengekomen tussen de 
bevoegde autoriteiten. 

Artikel 14 

Rechtsmiddelen 

1. De lidstaten zien erop toe dat op de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregelen rechtsmiddelen toepasselijk 
zijn die gelijkwaardig zijn met die welke in een vergelijkbare binnenlandse zaak mogelijk zijn. 

2. De materiële gronden voor het uitvaardigen van het EOB kunnen alleen in de uitvaardigende staat worden aange
vochten, onverminderd de in de uitvoerende staat gewaarborgde grondrechten. 

3. Indien de geheimhouding van een onderzoek daardoor niet in het gedrang komt, krachtens artikel 19, lid 1, nemen 
de uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit passende maatregelen om ervoor te zorgen dat er informatie 
wordt verstrekt over de in het nationale recht geboden mogelijkheden om rechtsmiddelen in te stellen, zodra die 
middelen van toepassing worden, en wel tijdig zodat zij daadwerkelijk kunnen worden toegepast. 
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4. De lidstaten verzekeren dat de termijnen voor het instellen van een rechtsmiddel dezelfde zijn als die in vergelijk
bare binnenlandse zaken, en dat deze termijnen worden gehanteerd op een wijze die garandeert dat het recht tot 
aanwending van dat rechtsmiddel effectief kan worden gebruikt door de betrokken personen. 

5. De uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit stellen elkaar in kennis van de rechtsmiddelen die tegen de 
uitvaardiging, de erkenning of de tenuitvoerlegging van een EOB zijn ingesteld. 

6. De instelling van een rechtsmiddel schort de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregel niet op, tenzij dat in 
vergelijkbare binnenlandse zaken wel het geval is. 

7. Indien de erkenning of tenuitvoerlegging van een EOB met succes is aangevochten, wordt daarmee in de uitvaardi
gende staat in overeenstemming met het eigen nationale recht rekening gehouden. Onverminderd de nationale procedu
rele voorschriften zorgen de lidstaten ervoor dat, bij het beoordelen van het middels het EOB verkregen bewijsmateriaal, 
de rechten van de verdediging en het eerlijke verloop van de procedures tijdens een strafprocedure in de uitvaardigende 
staat worden gewaarborgd. 

Artikel 15 

Gronden voor uitstel van de erkenning of tenuitvoerlegging 

1. De erkenning of tenuitvoerlegging van het EOB in de uitvoerende staat kan in elk van de volgende gevallen worden 
uitgesteld: 

a)  de tenuitvoerlegging zou een lopend strafrechtelijk onderzoek of een ingestelde strafvervolging kunnen schaden, in 
welk geval zij wordt uitgesteld voor de tijd dat de uitvoerende staat zulks redelijk acht; 

b)  de betrokken voorwerpen, documenten of gegevens worden reeds in een andere procedure gebruikt, in welk geval de 
erkenning of tenuitvoerlegging wordt uitgesteld voor de tijd dat zij daarvoor benodigd zijn; 

2. Zodra de reden voor het uitstel vervalt, neemt de uitvoerende autoriteit onmiddellijk de nodige maatregelen ter 
tenuitvoerlegging van het EOB en stelt zij de uitvaardigende autoriteit op zodanige wijze in kennis dat dit schriftelijk kan 
worden vastgelegd. 

Artikel 16 

Informatieplicht 

1. De bevoegde autoriteit in de uitvoerende staat die het EOB ontvangt, geeft onverwijld en in ieder geval binnen een 
week kennis van de ontvangst van het EOB door het formulier in bijlage B in te vullen en toe te zenden. 

Indien overeenkomstig artikel 7, lid 3, een centrale autoriteit is aangewezen, geldt deze verplichting voor zowel de 
centrale autoriteit als voor de uitvoerende autoriteit die het EOB van de centrale autoriteit ontvangt. 

In de in artikel 7, lid 6, bedoelde gevallen geldt deze verplichting voor zowel de bevoegde autoriteit die het EOB in eerste 
instantie heeft ontvangen als de uitvoerende autoriteit waar het EOB uiteindelijk terechtkomt. 

2. Onverminderd artikel 10, leden 4 en 5, geeft de uitvoerende autoriteit bericht aan de uitvaardigende autoriteit 
onmiddellijk, op elke willekeurige wijze: 

a)  indien de uitvoerende autoriteit onmogelijk een beslissing over de erkenning of tenuitvoerlegging kan nemen omdat 
het formulier als voorzien in bijlage A onvolledig is of kennelijk onjuist is ingevuld; 

b)  indien de uitvoerende autoriteit het tijdens de tenuitvoerlegging van het EOB zonder verdere navraag passend acht 
onderzoeksmaatregelen uit te voeren waarin oorspronkelijk niet was voorzien — of die op het ogenblik waarop het 
EOB werd uitgevaardigd niet konden worden bepaald — opdat de uitvaardigende autoriteit ter zake verdere maatre
gelen kan nemen, of 

c)  indien de uitvoerende autoriteit vaststelt dat zij in een specifiek geval de vormvoorschriften en procedures die de 
uitvaardigende autoriteit overeenkomstig artikel 9 uitdrukkelijk heeft aangegeven, niet in acht kan nemen. 

Op verzoek van de uitvaardigende autoriteit wordt het bericht onverwijld bevestigd op zodanige wijze dat het schriftelijk 
kan worden vastgelegd. 
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3. Onverminderd artikel 10, leden 4 en 5, geeft de uitvoerende autoriteit bericht aan de uitvaardigende autoriteit 
onmiddellijk, op elke willekeurige wijze waardoor schriftelijke vastlegging mogelijk is, van: 

a)  alle op grond van artikel 10 of artikel 11 genomen besluiten; 

b)  alle besluiten tot uitstel van de tenuitvoerlegging of de erkenning van het EOB, de redenen voor het uitstel en, indien 
mogelijk, de verwachte duur van het uitstel. 

Artikel 17 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot ambtenaren 

Ambtenaren van de uitvaardigende staat die in het kader van de toepassing van deze richtlijn aanwezig zijn op het 
grondgebied van de uitvoerende staat, worden met betrekking tot tegen of door hen gepleegde misdrijven beschouwd als 
ambtenaren van de uitvoerende staat. 

Artikel 18 

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren 

1. Indien in het kader van de toepassing van deze richtlijn ambtenaren van een lidstaat aanwezig zijn op het grondge
bied van een andere lidstaat, is de eerste lidstaat aansprakelijk voor alle schade die zijn ambtenaren tijdens hun werk
zaamheden hebben aangericht, zulks overeenkomstig het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan zij werken. 

2. De lidstaat op het grondgebied waarvan de in lid 1 bedoelde schade wordt veroorzaakt, vergoedt deze schade op 
dezelfde wijze als schade die door zijn eigen ambtenaren wordt toegebracht. 

3. De lidstaat waarvan de ambtenaren op het grondgebied van een andere lidstaat enige schade hebben veroorzaakt, 
betaalt het volledige bedrag terug dat deze andere lidstaat aan de slachtoffers of hun rechthebbenden heeft uitgekeerd. 

4. Onverminderd de uitoefening van zijn rechten tegenover derden en met uitzondering van het bepaalde in lid 3, ziet 
elke lidstaat er in de in lid 1 bedoelde gevallen van af het bedrag van de door hem geleden schade op een andere lidstaat 
te verhalen. 

Artikel 19 

Geheimhouding 

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de uitvaardigende autoriteiten en de uitvoe
rende autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van een EOB de geheimhouding van het onderzoek voldoende in acht nemen. 

2. De uitvoerende autoriteit garandeert, overeenkomstig haar nationale recht, de geheimhouding van de feiten en de 
inhoud van het EOB, behalve voor zover deze gegevens met het oog op de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatre
gelen moeten worden vrijgegeven. Indien de uitvoerende autoriteit niet in staat is aan de geheimhoudingsplicht te 
voldoen, stelt zij de uitvaardigende autoriteit hiervan onverwijld in kennis. 

3. Overeenkomstig het nationale recht en tenzij anders bepaald door de uitvoerende autoriteit, zorgt de uitvaardi
gende autoriteit ervoor dat het bewijsmateriaal of de gegevens die door de uitvoerende autoriteit zijn verstrekt, niet 
worden vrijgegeven, behalve voor zover vrijgave nodig is met het oog op de in het EOB omschreven onderzoeken of 
procedures. 

4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat banken niet aan de betrokken klanten van de 
bank of aan andere derden meedelen dat overeenkomstig de artikelen 26 en 27 gegevens aan de uitvaardigende staat zijn 
doorgegeven of dat er een onderzoek loopt. 
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Artikel 20 

Bescherming van persoonsgegevens 

Bij de uitvoering van deze richtlijn zorgen de lidstaten ervoor dat persoonsgegevens worden beschermd en uitsluitend 
mogen worden verwerkt overeenkomstig Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (1), en overeenkomstig de beginselen 
van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwer
king van persoonsgegevens van 28 januari 1981 en het aanvullende protocol. 

De toegang tot deze gegevens wordt beperkt, onverminderd rechten van de betrokkene. Alleen bevoegde personen 
mogen toegang hebben tot dergelijke gegevens. 

Artikel 21 

Kosten 

1. Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, worden alle kosten die op het grondgebied van de uitvoerende staat in 
verband met de tenuitvoerlegging van een EOB zijn gemaakt, door deze staat gedragen. 

2. Als de uitvoerende autoriteit van oordeel is dat de kosten voor de tenuitvoerlegging van het EOB als uitzonderlijk 
hoog kunnen worden beschouwd, kan zij samen met de uitvaardigende autoriteit nagaan of en hoe de kosten kunnen 
worden gedeeld, dan wel of het EOB kan worden gewijzigd. 

De uitvoerende autoriteit geeft de uitvaardigende autoriteit voorafgaandelijk een gespecificeerde opgave van het deel van 
de kosten dat uitzonderlijk hoog wordt geacht. 

3. In uitzonderlijke gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt aangaande kosten als bedoeld in lid 2, 
kan de uitvaardigende autoriteit besluiten: 

a)  het EOB geheel of gedeeltelijk in te trekken, of 

b)  het EOB te handhaven en het deel van de kosten te dragen dat uitzonderlijk hoog wordt geacht. 

HOOFDSTUK IV 

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE ONDERZOEKSMAATREGELEN 

Artikel 22 

Tijdelijke overbrenging van personen in hechtenis naar de uitvaardigende staat ter uitvoering van een onder
zoeksmaatregel 

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met het oog op de tijdelijke overbrenging van een persoon in hechtenis in de 
uitvoerende staat, ter uitvoering van een onderzoeksmaatregel voor het verzamelen van bewijs, waarvoor de aanwezig
heid van die persoon op het grondgebied van de uitvaardigende staat is vereist, mits de betrokkene binnen de door de 
uitvoerende staat bepaalde termijn wordt teruggezonden. 

2. Behalve op de in artikel 11 genoemde gronden voor weigering van erkenning of tenuitvoerlegging kan de tenuit
voerlegging van het EOB worden geweigerd indien: 

a)  de persoon in hechtenis er niet in toestemt, of 

b)  de overbrenging de detentie van de persoon in hechtenis kan verlengen. 

3. Onverminderd lid 2, onder a), wordt, indien de uitvoerende staat het in verband met de leeftijd of de lichamelijke 
en geestelijke gesteldheid van de persoon in hechtenis nodig acht, aan diens wettelijk vertegenwoordiger de mogelijkheid 
geboden zijn mening te geven over de tijdelijke overbrenging. 
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4. In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt op verzoek toegestaan dat de persoon in hechtenis over het grondgebied 
van een derde lidstaat („de lidstaat van doorvoer”) reist, mits alle benodigde documenten worden overgelegd. 

5. De praktische regeling voor de tijdelijke overbrenging van de betrokkene met inbegrip van de specifieke voor
waarden waaronder hij in de uitvaardigende staat zal worden gedetineerd en de termijnen waarbinnen hij uit de uitvoe
rende staat moet worden overgebracht en daarheen moet worden teruggebracht, worden door de uitvaardigende staat en 
de uitvoerende staat overeengekomen, met inachtneming van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de betrokkene 
en het in de uitvaardigende staat vereiste beveiligingsniveau. 

6. De overgebrachte persoon blijft op het grondgebied van de uitvaardigende staat en, in voorkomend geval, van de 
lidstaat van doorvoer, in hechtenis wegens de feiten ten aanzien waarvan hij in de uitvoerende staat als verdachte of 
veroordeelde in hechtenis werd genomen, tenzij de uitvoerende staat om zijn vrijlating verzoekt. 

7. De hechtenis op het grondgebied van de uitvaardigende staat wordt in mindering gebracht op de duur van de vrij
heidsbeneming die de betrokkene op het grondgebied van de uitvoerende staat moet of zal moeten ondergaan. 

8. Onverminderd lid 6 wordt de overgebrachte persoon in de uitvaardigende staat niet vervolgd, in hechtenis 
genomen of anderszins aan een beperking van de persoonlijke vrijheid onderworpen wegens feiten die zijn gepleegd of 
veroordelingen die zijn uitgesproken voordat hij het grondgebied van de uitvoerende staat heeft verlaten en die niet in 
het EOB zijn vermeld. 

9. De in lid 8 bedoelde onschendbaarheid neemt een einde indien de overgebrachte persoon gedurende een termijn 
van vijftien opeenvolgende dagen vanaf de datum waarop zijn aanwezigheid niet langer door de uitvaardigende autoriteit 
was vereist, de gelegenheid heeft gehad het grondgebied te verlaten, maar: 

a)  er niettemin is gebleven, of 

b)  er, na het te hebben verlaten, is teruggekeerd. 

10. De kosten die voortvloeien uit de toepassing van dit artikel worden gedragen overeenkomstig artikel 21, met 
uitzondering van de kosten die voortvloeien uit de overbrenging van de betrokkene naar en van de uitvaardigende staat, 
die door die staat worden gedragen. 

Artikel 23 

Tijdelijke overbrenging van personen in hechtenis naar de uitvoerende staat ter uitvoering van een onderzoeks
maatregel 

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd voor de tijdelijke overbrenging van een persoon in hechtenis in de uitvaardi
gende staat, met het oog op de uitvoering van een onderzoeksmaatregel voor het verzamelen van bewijs, waarvoor zijn 
aanwezigheid op het grondgebied van de uitvoerende staat is vereist. 

2. Lid 2, onder a), en artikel 22, leden 3 tot en met 9, zijn van overeenkomstige toepassing op de tijdelijke overbren
ging volgens onderhavig artikel. 

3. Kosten die voortvloeien uit de toepassing van dit artikel worden gedragen overeenkomstig artikel 21, met uitzonde
ring van de kosten die voortvloeien uit de overbrenging van de betrokkene naar en van de uitvoerende staat die door de 
uitvaardigende staat worden gedragen. 

Artikel 24 

Verhoor per videoconferentie of met andere audiovisuele transmissiemiddelen 

1. Indien een persoon zich op het grondgebied van de uitvoerende staat bevindt en door de bevoegde autoriteiten van 
de uitvaardigende staat als getuige of deskundige moet worden gehoord, kan de uitvaardigende autoriteit een EOB 
uitvaardigen om de getuige of deskundige per videoconferentie of andere audiovisuele transmissie te doen verhoren, 
overeenkomstig de leden 5 tot en met 7. 

De uitvaardigende autoriteit kan tevens een EOB uitvaardigen voor het verhoren van een verdachte of een beschuldigde 
persoon per videoconferentie of met andere audiovisuele transmissiemiddelen. 
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2. In aanvulling op de in artikel 11 genoemde gronden voor weigering van erkenning of tenuitvoerlegging kan de 
tenuitvoerlegging van het EOB worden geweigerd indien: 

a)  de verdachte of beschuldigde persoon er niet in toestemt, of 

b)  de tenuitvoerlegging van een dergelijke onderzoeksmaatregel in een bepaalde zaak strijdig is met de fundamentele 
beginselen van het recht van de uitvoerende staat. 

3. De praktische regeling wordt overeengekomen tussen de uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit. Bij 
de regeling verbindt de uitvoerende autoriteit zich ertoe: 

a)  de getuige of deskundige in kennis te stellen van plaats en tijdstip van het verhoor; 

b) de verdachte of de beschuldigde persoon in overeenstemming met de nadere regels van het recht van de uitvaardi
gende staat te gelasten voor het verhoor te verschijnen en de betrokkene op zijn rechten volgens het recht van de 
uitvaardigende staat te wijzen, op een tijdstip dat het hem mogelijk maakt zijn rechten op verdediging daadwerkelijk 
uit te oefenen; 

c)  ervoor te zorgen dat de identiteit wordt vastgesteld van de persoon die moet worden verhoord. 

4. Indien in de omstandigheden van een specifiek geval de uitvoerende autoriteit niet over de technische middelen 
voor een verhoor per videoconferentie beschikt, kunnen deze na overleg ter beschikking worden gesteld door de uitvaar
digende staat. 

5. Met betrekking tot verhoor per videoconferentie of met andere audiovisuele transmissiemiddelen gelden de 
volgende regels: 

a)  de bevoegde autoriteit van de uitvoerende staat is aanwezig tijdens het verhoor, indien nodig bijgestaan door een tolk, 
en heeft tot taak de identiteit van de te verhoren persoon te laten vaststellen en erop toe te zien dat de fundamentele 
beginselen van het recht van de uitvoerende staat in acht worden genomen. 

Indien de uitvoerende autoriteit van oordeel is dat de fundamentele beginselen van het recht van de uitvoerende staat 
tijdens het verhoor worden geschonden, treft zij onverwijld de nodige maatregelen opdat het verhoor verder met 
inachtneming van deze beginselen verloopt; 

b)  de bevoegde autoriteiten van de uitvaardigende staat en die van de uitvoerende staat komen indien nodig maatregelen 
ter bescherming van de te verhoren persoon overeen; 

c) het verhoor wordt rechtstreeks door of onder leiding van de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat overeen
komstig het recht van die staat afgenomen; 

d)  op verzoek van de uitvaardigende staat of van de te verhoren persoon draagt de uitvoerende staat er zorg voor dat de 
persoon die wordt verhoord indien nodig door een tolk wordt bijgestaan; 

e)  de verdachte of beschuldigde persoon wordt voorafgaand aan het verhoor op de hoogte gesteld van de procedurele 
rechten, met name het verschoningsrecht, die hij volgens het recht van de uitvoerende staat en van de uitvaardigende 
staat geniet. Getuigen en deskundigen kunnen zich beroepen op het verschoningsrecht dat zij volgens het recht van 
de uitvoerende staat of de uitvaardigende staat genieten, en worden daarvan voorafgaand aan het verhoor op de 
hoogte gesteld. 

6. Onverminderd de maatregelen die ter bescherming van personen zijn overeengekomen, stelt de uitvoerende autori
teit na afloop van het verhoor een proces-verbaal op, waarin wordt vermeld: de datum en de plaats van het verhoor; de 
identiteit van de verhoorde persoon; de identiteit en de hoedanigheid van alle andere personen die in de uitvoerende staat 
aan het verhoor hebben deelgenomen; eventuele beëdigingen; en de technische omstandigheden waaronder het verhoor 
heeft plaatsgevonden. De uitvoerende autoriteit stuurt dit document aan de uitvaardigende autoriteit. 

7. Elke lidstaat treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat ten aanzien van de betrokkene die overeenkom
stig dit artikel op zijn grondgebied wordt verhoord en die weigert een verklaring af te leggen terwijl hij daartoe is 
verplicht of die niet naar waarheid antwoordt, zijn nationale recht van toepassing is alsof het een verhoor in een natio
nale procedure betreft. 
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Artikel 25 

Verhoor per telefoonconferentie 

1. Indien een persoon die zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt, door de bevoegde autoriteiten van een 
andere lidstaat als getuige of deskundige moet worden verhoord, kan de uitvaardigende autoriteit van deze laatste 
lidstaat, indien het niet wenselijk of mogelijk is de betrokkene persoonlijk op zijn grondgebied te laten verschijnen, en na 
andere passende middelen te hebben onderzocht, een EOB uitvaardigen om een getuige of een deskundige per telefoon
conferentie te laten verhoren zoals voorzien in lid 2. 

2. Tenzij anders is overeengekomen, is artikel 24, leden 3, 5, 6 en 7, van overeenkomstige toepassing op verhoren 
per telefoonconferentie. 

Artikel 26 

Inlichtingen over bankrekeningen en andere financiële rekeningen 

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd om te laten vaststellen of een natuurlijke of rechtspersoon tegen wie een straf
procedure in kwestie loopt, één of meer rekeningen van om het even welke aard, bezit of controleert bij enige bank op 
het grondgebied van de uitvoerende staat en in voorkomend geval alle gegevens over de aangeduide rekeningen te laten 
overleggen. 

2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de in lid 1 bedoelde gegevens te kunnen verstrekken volgens de in 
dit artikel bepaalde voorwaarden. 

3. De in lid 1 bedoelde gegevens kunnen ook, indien deze in het EOB worden gevraagd, betrekking hebben op reke
ningen waarvoor de betrokkene tegen wie de strafprocedure loopt, een volmacht heeft. 

4. De in dit artikel neergelegde verplichting is alleen van toepassing voor zover de gegevens in het bezit zijn van de 
bank die de rekening onder zich heeft. 

5. De uitvaardigende autoriteit geeft in het EOB de redenen op waarom zij van mening is dat de gevraagde inlich
tingen vermoedelijk van wezenlijk belang zijn voor de strafprocedure in kwestie, en op welke gronden zij veronderstelt 
dat banken in de uitvoerende staat de rekening onder zich hebben en, voor zover hierover gegevens beschikbaar zijn, 
om welke banken het zou kunnen gaan. Het EOB bevat tevens elke beschikbare informatie die de tenuitvoerlegging ervan 
kan vergemakkelijken. 

6. Voorts kan een EOB worden uitgevaardigd om te laten nagaan of een natuurlijke of rechtspersoon tegen wie de 
strafprocedure in kwestie loopt, één of meer rekeningen heeft bij enige niet-bancaire financiële instelling op het grondge
bied van de uitvoerende staat. De leden 3 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing. In dat geval kan, behalve 
op de gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 11, de tenuitvoerlegging van het 
EOB ook worden geweigerd als de uitvoering van de onderzoeksmaatregel in een soortgelijke binnenlandse zaak niet 
zou worden toegestaan. 

Artikel 27 

Inlichtingen over bancaire en andere financiële operaties 

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met het oog op het verkrijgen van de bijzonderheden betreffende gespecifi
ceerde bankrekeningen en betreffende bankoperaties die in een bepaald tijdvak zijn verricht via één of meer in het EOB 
genoemde bankrekeningen, met inbegrip van de bijzonderheden betreffende een rekening van herkomst of bestemming. 

2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de in lid 1 bedoelde gegevens te kunnen verstrekken volgens de in 
dit artikel bepaalde voorwaarden. 

3. De in dit artikel neergelegde verplichting is alleen van toepassing voor zover de gegevens in het bezit zijn van de 
bank waar de rekening wordt gehouden. 
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4. De uitvaardigende autoriteit geeft in het EOB de redenen op waarom zij de gevraagde inlichtingen van belang acht 
voor de strafprocedure in kwestie. 

5. Voorts kan een EOB met betrekking tot de in lid 1 verstrekte inlichtingen worden uitgevaardigd betreffende de 
financiële operaties van niet-bancaire financiële instellingen. De leden 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing. In dit 
geval kan, behalve op de gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 11, de tenuit
voerlegging van het EOB worden geweigerd als de uitvoering van de onderzoeksmaatregel in een soortgelijke binnen
landse zaak niet zou worden toegestaan. 

Artikel 28 

Onderzoeksmaatregelen waarbij rechtstreeks, doorlopend en gedurende een bepaalde tijdspanne bewijsmate
riaal wordt verzameld 

1. Indien het EOB wordt uitgevaardigd ter uitvoering van een onderzoeksmaatregel waarbij rechtstreeks, doorlopend 
en gedurende een bepaalde tijdspanne bewijsmateriaal moet wordt verzameld, zoals: 

a)  toezicht op bancaire of andere financiële operaties via één of meer gespecificeerde rekeningen; 

b)  gecontroleerde aflevering op het grondgebied van de uitvoerende staat; 

kan, behalve op de gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 11, de tenuitvoer
legging van het EOB worden geweigerd als de uitvoering van de betrokken onderzoeksmaatregel in een soortgelijke 
binnenlandse zaak niet zou worden toegestaan. 

2. De praktische regeling voor de onderzoeksmaatregel, bedoeld in lid 1, onder b), en voor ieder ander doel, wordt 
door de uitvaardigende staat en de uitvoerende staat afgesproken. 

3. De uitvaardigende autoriteit geeft in het EOB de redenen op waarom zij de gevraagde inlichtingen van belang acht 
voor de strafprocedure in kwestie. 

4. Het recht om op te treden en operaties in verband met de tenuitvoerlegging van een EOB in de zin van lid 1 te 
leiden en te controleren, berust bij de bevoegde autoriteiten van de uitvoerende staat. 

Artikel 29 

Infiltratieoperaties 

1. De uitvoerende staat kan in een EOB worden verzocht de uitvaardigende staat te helpen bij een strafrechtelijk 
onderzoek dat wordt verricht door functionarissen die infiltreren of met een fictieve identiteit werken (infiltratieopera
ties). 

2. De uitvaardigende autoriteit geeft in het EOB aan waarom zij van mening is dat de infiltratieoperatie vermoedelijk 
van belang is voor de strafprocedure. De beslissing inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van een volgens dit artikel 
uitgevaardigd EOB wordt per geval genomen door de bevoegde autoriteiten van de uitvoerende staat, met inachtneming 
van het recht en de procedures van deze staat. 

3. Behalve op de in artikel 11 genoemde gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging, kan de 
uitvoerende autoriteit de tenuitvoerlegging van een in lid 1 bedoeld EOB weigeren indien: 

a)  de uitvoering van de infiltratieoperatie in een soortgelijke binnenlandse zaak niet zou worden toegestaan, of 

b)  er geen regeling kon worden getroffen voor infiltratieoperaties in de zin van lid 4. 

4. Infiltratieoperaties vinden plaats volgens de wetgeving en procedures van de lidstaat op het grondgebied waarvan 
zij worden uitgevoerd. Het recht om op te treden en operaties in verband met de infiltratieoperatie te leiden en te contro
leren, berust uitsluitend bij de bevoegde autoriteiten van de uitvoerende staat. De duur van de infiltratieoperaties, de 
nadere voorwaarden en de rechtspositie van de betrokken functionarissen tijdens infiltratieoperaties worden door de 
uitvaardigende staat en de uitvoerende staat overeengekomen, met inachtneming van hun nationale wetgeving en proce
dures. 
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HOOFDSTUK V 

INTERCEPTIE VAN TELECOMMUNICATIE 

Artikel 30 

Interceptie van telecommunicatie met technische hulp van een andere lidstaat 

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd voor de interceptie van telecommunicatie in de lidstaat van waaruit technische 
bijstand nodig is. 

2. Indien de technische bijstand voor dezelfde interceptie van telecommunicatie geheel door meerdere lidstaten kan 
worden verleend, wordt het EOB gestuurd naar één ervan. Voorrang wordt gegeven aan de lidstaat waar de persoon op 
wie de interceptie betrekking heeft, zich bevindt of zal bevinden. 

3. Het in lid 1 bedoelde EOB bevat tevens de volgende informatie: 

a) informatie aan de hand waarvan de identiteit van de persoon op wie de interceptie betrekking heeft, kan worden vast
gesteld; 

b)  de gewenste duur van de interceptie, en 

c)  voldoende technische gegevens, in het bijzonder ter bepaling van het doelwit, met het oog op de tenuitvoerlegging 
van het EOB. 

4. De uitvaardigende autoriteit geeft in het EOB de redenen op waarom zij de aangegeven onderzoeksmaatregel voor 
de strafprocedure in kwestie van belang acht. 

5. Behalve op de gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 11 kan de tenuit
voerlegging van een EOB bedoeld in lid 1 ook worden geweigerd als de onderzoeksmaatregel in een soortgelijke binnen
landse zaak niet zou zijn toegestaan. De uitvoerende staat mag aan zijn toestemming de voorwaarden verbinden die in 
een soortgelijke binnenlandse zaak zouden gelden. 

6. Het in lid 1 bedoelde EOB kan worden uitgevoerd door: 

a)  onmiddellijke doorzending van telecommunicatie naar de uitvaardigende staat, of 

b)  interceptie, opname en vervolgens toezending van het resultaat van de interceptie van de telecommunicatie aan de 
uitvaardigende staat. 

De uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit plegen overleg, om te kunnen besluiten of de interceptie over
eenkomstig punt a) dan wel punt b) wordt uitgevoerd. 

7. Bij de uitvaardiging van het in lid 1 bedoelde EOB of tijdens de interceptie mag de uitvaardigende autoriteit, indien 
zij daarvoor een bijzondere reden heeft, ook een transcriptie, decodering of ontsleuteling vragen van de opname, mits zij 
de instemming van de uitvoerende autoriteit heeft verkregen. 

8. Kosten die voortvloeien uit de toepassing van dit artikel worden gedragen overeenkomstig artikel 21, met uitzonde
ring van de kosten die voortvloeien uit de transcriptie, decodering of ontsleuteling van de geïntercepteerde telecommuni
catie, die door de uitvaardigende staat worden gedragen. 

Artikel 31 

Kennisgeving aan de lidstaat waar de persoon op wie de interceptie betrekking heeft, zich bevindt en van 
welke geen technische bijstand vereist is 

1. Indien de bevoegde autoriteit van één lidstaat (de „intercepterende lidstaat”) ten behoeve van de uitvoering van een 
onderzoeksmaatregel toestemming heeft gegeven voor interceptie van telecommunicatie, en het communicatieadres van 
de in de interceptieopdracht genoemde persoon op wie de interceptie betrekking heeft, in gebruik is op het grondgebied 
van een andere lidstaat (de „in kennis gestelde lidstaat”) en de interceptie kan worden uitgevoerd zonder de technische 
bijstand van die lidstaat, stelt de intercepterende lidstaat de bevoegde autoriteit van de in kennis gestelde lidstaat van de 
interceptie in kennis, en wel: 

a) voorafgaand aan de interceptie in de gevallen waarin de bevoegde autoriteit van de intercepterende lidstaat op het tijd
stip van het geven van de interceptieopdracht weet dat de persoon op wie de interceptie betrekking heeft, zich op het 
grondgebied van de in kennis gestelde lidstaat bevindt of zal bevinden; 

b)  tijdens of na de interceptie, zodra de intercepterende lidstaat te weten komt dat de persoon op wie de interceptie 
betrekking heeft, zich tijdens de interceptie op het grondgebied van de in kennis gestelde lidstaat bevindt of heeft 
bevonden. 
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2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving geschiedt middels het formulier in bijlage C. 

3. Indien de interceptie in een soortgelijke binnenlandse zaak niet zou zijn toegestaan, kan de bevoegde autoriteit van 
de in kennis gestelde lidstaat onverwijld en uiterlijk 96 uur na ontvangst van de in lid 1 bedoelde kennisgeving, de 
bevoegde autoriteit van de intercepterende lidstaat ervan in kennis stellen: 

a)  dat de interceptie niet mag worden uitgevoerd of dat zij moet worden beëindigd, en, 

b)  dat waar nodig, materiaal dat reeds is geïntercepteerd terwijl de persoon op wie de interceptie betrekking heeft, zich 
op haar grondgebied bevond, niet mag worden gebruikt of alleen mag worden gebruikt op de voorwaarden die zij 
stelt. De bevoegde autoriteit van de in kennis gestelde lidstaat deelt de bevoegde autoriteit van de intercepterende 
lidstaat de redenen voor deze voorwaarden mee. 

4. Artikel 5, lid 2, is van overeenkomstige toepassing op de in lid 2 bedoelde kennisgeving. 

HOOFDSTUK VI 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

Artikel 32 

Voorlopige maatregelen 

1. De uitvaardigende autoriteit kan een EOB uitvaardigen om elke maatregel te laten nemen waarbij de vernietiging, 
omzetting, verplaatsing, overdracht of vervreemding van materiaal dat als bewijsstuk kan worden gebruikt, voorlopig 
wordt voorkomen. 

2. Het besluit over de voorlopige maatregel wordt door de uitvoerende autoriteit binnen 24 uur na ontvangst van het 
EOB, en in ieder geval zo snel mogelijk, genomen en meegedeeld. 

3. Indien om de in lid 1 bedoelde voorlopige maatregel wordt gevraagd, geeft de uitvaardigende autoriteit in het EOB 
aan of het bewijsmateriaal aan de uitvaardigende staat wordt overgedragen dan wel in de uitvoerende staat blijft. Het 
EOB wordt door de uitvoerende autoriteit erkend en ten uitvoer gelegd en het bewijsmateriaal wordt door haar overge
dragen volgens de in deze richtlijn voorgeschreven procedures. 

4. Indien een EOB overeenkomstig lid 3 vergezeld gaat van de instructie dat het bewijsmateriaal in de uitvoerende 
staat moet blijven, vermeldt de uitvaardigende autoriteit op welke datum de in lid 1 bedoelde voorlopige maatregel 
wordt ingetrokken, of op welke datum het verzoek tot overdracht van het bewijsmateriaal aan de uitvaardigende staat 
vermoedelijk zal worden gedaan. 

5. Na overleg met de uitvaardigende autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk, naargelang van de omstandigheden passende voorwaarden stellen om de duur van de in lid 1 
bedoelde voorlopige maatregel te beperken. Indien de uitvoerende autoriteit, overeenkomstig deze voorwaarden, intrek
king van de voorlopige maatregel overweegt, stelt zij de uitvaardigende autoriteit daarvan in kennis en geeft zij haar de 
gelegenheid opmerkingen te maken. De uitvaardigende autoriteit laat de uitvoerende autoriteit onmiddellijk weten dat de 
in lid 1 bedoelde voorlopige maatregel is ingetrokken. 

HOOFDSTUK VII 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 33 

Kennisgevingen 

1. Uiterlijk op 22 mei 2017 verstrekt elke lidstaat de Commissie de volgende gegevens: 

a)  de autoriteit of de autoriteiten die, overeenkomstig hun nationale recht, volgens artikel 2, onder c) en d), bevoegd zijn 
indien deze lidstaat de uitvaardigende staat of de uitvoerende staat is; 

b)  de talen waarin een EOB kan worden opgesteld, zoals bepaald in artikel 5, lid 2; 

c)  de gegevens betreffende de aangewezen centrale autoriteit of autoriteiten indien de lidstaat gebruik wenst te maken 
van de in artikel 7, lid 3, geboden mogelijkheid. Deze gegevens zijn bindend voor de autoriteit van de uitvaardigende 
staat. 
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2. De lidstaat kan de Commissie tevens opgave doen van de documenten die hij krachtens artikel 22, lid 4, nodig 
heeft. 

3. De lidstaten delen de Commissie alle wijzigingen van de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens mee. 

4. De Commissie stelt de op grond van de toepassing van dit artikel ontvangen gegevens beschikbaar voor alle 
lidstaten en het EJN. Het EJN maakt de gegevens beschikbaar op de website, bedoeld in artikel 9 van Besluit 
2008/976/JBZ van de Raad (1). 

Artikel 34 

Verhouding tot andere rechtsinstrumenten, overeenkomsten en regelingen 

1. Onverminderd de toepassing ervan tussen de lidstaten en derde landen en de voorlopige toepassing ervan overeen
komstig artikel 35, vervangt deze richtlijn met ingang van 22 mei 2017 de overeenkomstige bepalingen van de volgende 
verdragen die tussen de door deze richtlijn gebonden lidstaten van toepassing zijn: 

a)  het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van de Raad van Europa van 20 april 1959, 
alsmede de twee aanvullende protocollen, en de overeenkomstig artikel 26 van dat verdrag gesloten bilaterale over
eenkomsten; 

b)  de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord; 

c)  de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en het 
bijbehorende protocol. 

2. Kaderbesluit 2008/978/JBZ wordt vervangen door deze richtlijn ten aanzien van alle lidstaten die door deze richt
lijn gebonden zijn. De bepalingen van Kaderbesluit 2003/577/JBZ worden vervangen ten aanzien van de lidstaten die 
aan door deze richtlijn gebonden zijn wat de bevriezing van bewijsmateriaal betreft. 

Voor de lidstaten waarop deze richtlijn van toepassing is, gelden verwijzingen naar Kaderbesluit 2008/978/JBZ en, waar 
het gaat over het bevriezen van bewijsmateriaal, naar Kaderbesluit 2003/577/JBZ, als verwijzingen naar deze richtlijn. 

3. De lidstaten mogen bilaterale en multilaterale overeenkomsten en regelingen met andere lidstaten die na 22 mei 
2017 van kracht zijn, naast de bepalingen van deze richtlijn blijven toepassen, mits dit ten goede komt aan de doelstel
lingen van deze richtlijn en ertoe bijdraagt de procedures voor bewijsgaring te vereenvoudigen of verder te versoepelen, 
en mits het in deze richtlijn voorgeschreven niveau van waarborgen in acht wordt genomen. 

4. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 22 mei 2017 mee welke van de in lid 3 bedoelde overeenkomsten en 
regelingen zij willen blijven toepassen. De lidstaten geven de Commissie ook kennis van nieuwe overeenkomsten of rege
lingen in de zin van lid 3, binnen drie maanden na de ondertekening daarvan. 

Artikel 35 

Overgangsbepalingen 

1. Vóór 22 mei 2017 ontvangen verzoeken om wederzijdse hulp blijven vallen onder de bestaande regelgeving betref
fende wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Kaderbesluit 2003/577/JBZ is van toepassing op de op grond ervan gegeven 
beslissingen tot het bevriezen van bewijsmateriaal die vóór 22 mei 2017 zijn ontvangen. 

2. Artikel 8, lid 1, is van overeenkomstige toepassing op het EOB dat volgt op een bevriezingsbeslissing op grond 
van Kaderbesluit 2003/577/JBZ. 
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Artikel 36 

Omzetting 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 22 mei 2017 aan deze richtlijn te voldoen. 

2. Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt in de maatregelen zelf of bij de officiële bekendmaking 
daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

3. De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk op 22 mei 2017 de tekst van de bepalingen waarmee zij hun uit 
deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen in nationaal recht omzetten. 

Artikel 37 

Verslag over de toepassing 

Uiterlijk vijf jaar na 21 mei 2014 brengt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag uit over de 
toepassing van deze richtlijn, dat op zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie is gebaseerd en waarin met name de 
gevolgen ervan voor de samenwerking in strafzaken en voor de bescherming van personen worden beoordeeld, alsmede 
de uitvoering van de voorschriften betreffende de interceptie van telecommunicatie in het licht van de technische ontwik
kelingen. Dit verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze richtlijn. 

Artikel 38 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 39 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te Brussel, 3 april 2014. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
D. KOURKOULAS   
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BIJLAGE A 

EUROPEES ONDERZOEKSBEVEL (EOB) 

Dit EOB is uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit. De uitvaardigende autoriteit verklaart dat de afgifte van dit EOB 
noodzakelijk is en evenredig voor de doeleinden van de hieronder omschreven procedure met aandacht voor de rechten 
van de verdachte of de beschuldigde persoon en dat de verlangde onderzoeksmaatregelen onder dezelfde omstandig
heden in een vergelijkbaar binnenlands geval ook gevraagd hadden kunnen worden. Hierbij verzoek ik om tenuitvoerleg
ging van de volgende onderzoeksmaatregel(en) met inachtneming van de geheimhouding van het onderzoek en om 
toezending van het bewijsmateriaal dat als resultaat van de tenuitvoerlegging van het EOB is verkregen. 
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BIJLAGE B 

BERICHT VAN ONTVANGST VAN EEN EOB 

Dit formulier moet worden ingevuld door de autoriteit van de uitvoerende staat die het hieronder bedoelde EOB heeft 
ontvangen. 
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BIJLAGE C 

KENNISGEVING 

Dit formulier is bedoeld om een lidstaat in kennis te stellen van de interceptie van telecommunicatie die zonder techni
sche bijstand van die lidstaat op zijn grondgebied is, wordt of zal worden uitgevoerd. Hierbij breng 
ik……………………………………………...(de in kennis gestelde lidstaat) op de hoogte van de interceptie. 
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BIJLAGE D 

CATEGORIEËN VAN STRAFBARE FEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11 

—  deelneming aan een criminele organisatie, 

—  terrorisme, 

—  mensenhandel, 

—  seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, 

—  illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 

—  illegale handel in wapens, munitie en explosieven, 

—  corruptie, 

—  fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad zoals 
bedoeld in de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen, 

—  witwassen van opbrengsten van misdrijven, 

—  vervalsing met inbegrip van namaak van de euro, 

—  cybercriminaliteit, 

—  milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde 
planten- en boomsoorten, 

—  hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf, 

—  moord en doodslag, zware lichamelijke mishandeling, 

—  illegale handel in menselijke organen en weefsels, 

—  ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling, 

—  racisme en vreemdelingenhaat, 

—  georganiseerde of gewapende diefstal, 

—  illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen, 

—  oplichting, 

—  racketeering en afpersing, 

—  namaak van producten en productpiraterij, 

—  vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten, 

—  vervalsing van betaalmiddelen, 

—  illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars, 

—  illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen, 

—  handel in gestolen voertuigen, 

—  verkrachting, 

—  opzettelijke brandstichting, 

—  misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen, 

—  kaping van vliegtuigen/schepen, 

—  sabotage.  
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