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Persbericht FRA 

Wenen/Brussel, 18 juni 2013 

Presentatie jaarverslag van het Europees Bureau voor de grondrechten 

Het jaarverslag 2012 van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) gaat in 

op hetgeen in de Europese Unie op het gebied van de grondrechten is bereikt en nog te doen 

staat. Verder is er aandacht voor het effect van de huidige crisis op de rechtsstaat, en voor wat 

de lidstaten ondernemen om te zorgen voor vertrouwen in hun rechtsorde. 

“In de loop der jaren is in de EU en haar lidstaten een degelijke infrastructuur voor de grondrechten 

opgebouwd. Voor zowel de EU als de lidstaten geldt echter dat er op menig terrein nog verbetering 

mogelijk en noodzakelijk is”, aldus Morten Kjaerum, directeur van het FRA. “Ons jongste jaarverslag 

laat zien dat de huidige crisis ook de grondrechten op de proef stelt en gevolgen heeft voor de 

democratische rechtmatigheid en de rechtsstaat”. 

Het jaarverslag 2012 bevat onder meer de volgende onderwerpen: 

 Er is een EU-richtlijn tot vaststelling van minimum-normen voor de rechten en de 

bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp. De lidstaten treffen 

maatregelen om ervoor te zorgen dat slachtoffers toegang hebben tot vertrouwelijke 

slachtofferhulpdiensten; 

 De gevolgen van bezuinigingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk 

voor kwetsbare groepen, zoals kinderen; 

 Discriminatie en sociale uitsluiting van Roma komt nog altijd veelvuldig voor, en velen van 

hen leven in grote armoede, zonder toegang tot gezondheidszorg en fatsoenlijke huisvesting. 

 De EU stimuleert inspanningen om het gegevensbeschermingskader van de EU te 

hervormen, de meest ingrijpende hervorming van de Europese privacywetgeving in twintig 

jaar; 

 De EU heeft voortgang gemaakt met een groter gebruik van gegevensbanken en IT-tools voor 

grensbeheer en de behandeling van visumaanvragen, en heeft met goed gevolg onderhandeld 

over asiel-instrumenten die opnieuw werden beoordeeld. Naar aanleiding van de 

tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn heeft een groot aantal lidstaten alternatieven voor 

detentie ingevoerd in hun nationale wetgeving. Uit de cijfers blijkt echter dat er in de praktijk 

maar in enkele landen doeltreffend gebruik wordt gemaakt van alternatieven. In andere landen 

blijft detentie de meest frequente maatregel voor personen voor wie een terugkeerprocedure 

loopt; 

 Sommige lidstaten hebben nadere maatregelen genomen om racisme en vreemdelingenhaat 

te bestrijden via het strafrecht. Zo is ervoor gezorgd dat strafbare feiten die zijn ingegeven 

door racisme, vreemdelingenhaat en vergelijkbare vormen van onverdraagzaamheid, beter 

worden erkend in het strafwetboek, of dat zij zwaarder worden bestraft;  

 Aangezien 2012 het Europees Jaar voor actief ouder worden was, heeft de EU tevens 

stilgestaan bij de problemen en hindernissen voor ouderen, ook ouderen met een handicap.  

Jaarverslag van het FRA: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 en Highlights - 

Fundamental rights: key legal and policy developments in 2012.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
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media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 858 

 

Opmerkingen voor de redactie: 

 Het jaarverslag gaat in op ontwikkelingen in verband met grondrechten op de volgende 

gebieden: asiel, immigratie en integratie; grenscontrole en visumbeleid; 

informatiemaatschappij en gegevensbescherming; de rechten en de bescherming van 

kinderen; gelijkheid en non-discriminatie; racisme en etnische discriminatie; participatie van 

EU-burgers in de democratische werking van de Unie; toegang tot doelmatige, onafhankelijke 

rechtspraak; en rechten van slachtoffers van misdrijven. Er is een speciaal hoofdstuk over de 

EU als gemeenschap van waarden: “The European Union as a community of values: 

safeguarding fundamental rights in times of crisis”. 

 Het jaarverslag 2012 van het FRA bevat concrete, vergelijkende gegevens over de 

grondrechtensituatie in het veld in de 27 EU-lidstaten en Kroatië. Het verslag benoemt 

belangrijke ontwikkelingen (“key developments”), veelbelovende praktijken (“promising 

practices”) en uitdagingen voor de nabije toekomst, en het beschrijft wat het FRA in dit 

verband recentelijk heeft ondernomen. 

 Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft de opdracht om de EU 

en nationale besluitvormers wetenschappelijk onderbouwd advies te verstrekken en zodoende 

bij te dragen aan beter geïnformeerde en doelgerichte debatten en beleidsontwikkeling inzake 

grondrechten. 
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