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Persbericht FRA 
Wenen, 27 september 2019 

Toegang tot de rechter: verdachten hebben meer informatie en betere 
toegang tot rechtsbijstand nodig  

Door gebrekkige informatie en ontoereikende toegang tot rechtsbijstand hebben 
verdachten in strafrechtelijke procedures vaak geen volledige toegang tot de 
rechter, zo blijkt uit het nieuwste FRA-rapport. In dit rapport wordt benoemd op 
welke punten de lidstaten de informatiestromen en juridische vertegenwoordiging 
moeten verbeteren om de rechten van verdachten te waarborgen. 

“Bij strafrechtelijke procedures wordt niet iedereen gelijk behandeld voor de wet, terwijl men 
daar wel recht op heeft”, aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “De lidstaten moeten daar 
verandering in brengen, zodat verdachten weten wat hun rechten zijn en de rechtsbijstand 
kunnen krijgen die ze nodig hebben om eerlijke en gelijke toegang tot de rechter te 
waarborgen.” 

In het FRA-rapport “Rechten in de praktijk: toegang tot een advocaat en procedurele rechten 
in strafrechtelijke procedures en procedures in verband met het Europees aanhoudingsbevel” 
wordt ingegaan op de manier waarop bepaalde essentiële procedurele rechten in de praktijk 
worden toegepast. 

Enkele belangrijke bevindingen: 

• De politie stelt verdachten in kennis van hun rechten, maar de manier waarop dit in de 
praktijk gebeurt, verschilt. Er wordt soms schriftelijke, dan weer mondelinge informatie 
verstrekt, waaronder brochures die niet altijd even makkelijk te begrijpen zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat verdachten goed begrijpen wat hun rechten zijn en 
informatie schriftelijk en mondeling ontvangen zodra zij een verdachte zijn. Ook moeten 
de lidstaten oog hebben voor eventuele problemen die mensen kunnen hebben vanwege 
bijvoorbeeld de taal of een handicap. 

• Heel vaak ontvangen verdachten weinig of onduidelijke informatie over de aanklacht die 
tegen hen is ingediend. Daardoor kunnen zij zich niet goed verdedigen. De politie moet 
verdachten zo snel mogelijk goed, duidelijk en volledig op de hoogte stellen van de 
aanklacht tegen hen en de reden van hun arrestatie. 

• Mensen ontvangen niet altijd rechtstreeks en onmiddellijk rechtsbijstand, met name 
wanneer zij in de gevangenis zitten. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle 
verdachten die in de gevangenis zitten, snel, rechtstreeks en op vertrouwelijke wijze 
toegang krijgen tot een advocaat voordat zij worden ondervraagd. 

• Soms behandelt de politie verdachten als getuigen of ondervraagt zij hen informeel. Op 
die manier ontneemt men de verdachte echter het zwijgrecht en de mogelijkheid de 
verdenking niet op zichzelf te laden. De lidstaten moeten alle verdachten als verdachten 
behandelen, zodat hun rechten worden gewaarborgd. 

In het rapport wordt ook gekeken naar Europese aanhoudingsbevelen die afkomstig zijn uit 
een andere EU-lidstaat. Behalve met de bovenstaande punten hebben verdachten daarbij ook 
te maken met problemen in verband met de betrokkenheid van twee landen: 

• Door taalproblemen is het voor hen vaak lastig om hun rechten te begrijpen op het gebied 
van aanhoudingsbevelen en hun recht om in te stemmen met overbrenging naar het 
buitenland om te worden ondervraagd. De lidstaten moeten vertaal- en tolkdiensten 
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verzorgen, zodat verdachten volledig kunnen begrijpen welke aanklacht er tegen hen is 
ingediend en wat het Europees aanhoudingsbevel inhoudt. 

• Verdachten hebben vaak moeite met het verkrijgen van juridische vertegenwoordiging in 
beide landen. Dit kan te maken hebben met taalproblemen, maar ook met het feit dat de 
politie onvoldoende kennis heeft van de rechtssystemen van andere landen of zich niet wil 
bemoeien met een ander rechtsgebied. De autoriteiten in het land waar het 
aanhoudingsbevel wordt verwerkt, moeten verdachten helpen rechtsbijstand te verkrijgen 
in het land dat het bevel heeft uitgevaardigd. De lidstaten zouden lijsten met juridische 
organisaties kunnen aanleveren wanneer zij het bevel uitvaardigen. 

Het FRA heeft ruim 250 verdachten en bij strafrechtelijke procedures betrokken 
functionarissen geïnterviewd in Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Nederland, 
Oostenrijk, Polen en Roemenië. In het rapport worden citaten van respondenten gebruikt. 

De Europese Commissie heeft het FRA gevraagd dit onderzoek te doen als aanvulling op haar 
rapport – dat ook vandaag verschijnt – over de manier waarop de EU-lidstaten de EU-richtlijn 
inzake toegang tot een advocaat hebben uitgevoerd. Ook vormt het rapport een aanvulling op 
eerder werk van het FRA op het gebied van het recht op informatie. 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 
642 
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