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De crisis is het moment om de toegang tot de rechter te verbeteren 

Bezuinigingen als gevolg van de huidige economische crisis mogen geen gevolgen hebben voor 

het recht van burgers op toegang tot het recht. Dit is het thema van de Conferentie inzake 

grondrechten 2012, georganiseerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 

(FRA). De conferentie heeft als titel “Justitie in tijden van bezuiniging – uitdagingen en kansen 

voor de toegang tot de rechter”, en wordt gehouden in het Europees Parlement in Brussel. 

Belangrijke sprekers zijn onder meer de voorzitter van het Europees Parlement, de EU-

commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap en de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten van de VN. Het FRA zal bovendien een nieuw verslag presenteren waarin wordt 

ingegaan op de praktische hindernissen die de toegang tot het recht in gevallen van 

discriminatie bemoeilijken.  

“Door de crisis komen bestaande structuren, zoals onze rechtsstelsels, onder grotere druk te staan”, 

zegt Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement. “Terwijl we ons allen in een langdurige 

wereldwijde economische recessie bevinden die regeringen dwingt tot drastische bezuinigingen in hun 

begrotingen, mogen de waarden die door het Verdrag van Lissabon worden gewaarborgd in geen 

enkel opzicht worden ondermijnd”, aldus Loucas Louca, de Cypriotische minister van Justitie en 

Openbare Orde.  

Ervaren beleidsmakers, beroepsbeoefenaren en deskundigen zullen op de conferentie bijeenkomen om 

bestaand beleid te onderzoeken en de sterke en zwakke punten van de verschillende rechtsstelsels en 

hun financieringsmechanismen te bespreken. Ze zullen ook aangeven hoe de crisis kan worden 

omgezet in een kans op hervorming door de uitwisseling van veelbelovende praktijken en innovatieve 

oplossingen die toekomstige beleidsontwikkelingen kunnen stimuleren, zoals de aanstaande 

herziening van de antidiscriminatiewetten van de EU.  

“Naarmate de omstandigheden moeilijker worden, bevinden steeds meer Europeanen zich in een 

precaire situatie. De werkloosheid in de EU heeft het hoogste punt bereikt in ruim tien jaar. 

Bovendien stagneren in veel landen de lonen en nemen armoede en sociale uitsluiting toe,” aldus 

Morten Kjaerum, directeur van het FRA. “In tijden van crisis kan het zoeken naar zondebokken leiden 

tot xenofobie en andere schendingen van grondrechten. Er is dus meer hulp nodig voor de toegang tot 

de rechter, niet minder. Bezuinigen in deze moeilijke tijden zorgt er niet alleen voor dat meer mensen 

met mensenrechtenschendingen worden geconfronteerd, maar het is ook kortzichtig. Het waarborgen 

van de toegang tot de rechter voor allen moet een belangrijke overweging zijn bij besprekingen over 

potentiële bezuinigingen.”  

In het nieuwe FRA-verslag “Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further 

equality” (“Toegang tot de rechter in gevallen van discriminatie in de EU – Stappen naar meer 

gelijkheid”) wordt het proces om naar de rechter te stappen in gevallen van discriminatie in acht EU-

lidstaten onderzocht. Er wordt een aantal praktische hindernissen in omschreven waarmee klagers 

worden geconfronteerd en er worden enkele oplossingen in voorgesteld. De voorstellen luiden als 

volgt:  

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0


   
 
 

 overmatig complexe systemen voor het indienen van een aanklacht vereenvoudigen; 

 ervoor zorgen dat er meer gebruik wordt gemaakt van buitengerechtelijke mechanismen, 

aangezien deze de toegang tot de rechter kunnen verbeteren en daarnaast de potentie hebben 

om de algemene kosten van het rechtsstelsel te verlagen; 

 structuren voor minimale ondersteuning vaststellen voor slachtoffers, zoals juridisch advies 

en begeleiding, en counselors voor psychologische ondersteuning; 

 gelijkheid en diversiteit nadrukkelijker over het voetlicht brengen om te bouwen aan een 

grondrechtencultuur waarin gerechtvaardigde aanklachten niet worden ontmoedigd. 

Het verslag geeft ook voorbeelden van stappen die verscheidene lidstaten al hebben genomen om 

moeilijkheden in de toegang tot de rechter te overwinnen. 

Het verslag is te vinden op de volgende website: 

Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further equality (Toegang tot de 

rechter in gevallen van discriminatie in de EU: stappen naar meer gelijkheid) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Opmerkingen voor de redactie:  

 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 meer geïnformeerde en doelgerichte debatten en beleidsontwikkeling inzake 

grondrechten. 

 Binnen de EU-wetgeving zijn het recht op non-discriminatie en op een doeltreffende 

voorziening in rechte en een eerlijk proces, waartoe ook de toegang tot de rechter behoort, 

gewaarborgd door de artikelen 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie.  

 Dit evenement wordt gesteund door zowel het Europees Parlement als het Cypriotische 

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. 
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