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Vertrouwen cruciaal voor doeltreffende grensoverschrijdende 

strafrechtspleging 

Het gebeurt maar zelden dat een beroep wordt gedaan op EU-regels die van 

essentieel belang zijn om het vertrouwen in de Europese rechtsruimte te 

vergroten, waardoor de kans bestaat dat personen die betrokken zijn bij een 

strafrechtelijke procedure niet eerlijk worden behandeld. Twee nieuwe 

verslagen van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 

bieden gedetailleerde richtsnoeren voor de EU en haar lidstaten om de 

doeltreffendheid van het strafrechtstelsel te verhogen. 

“Het beschermen van de rechten van personen die betrokken zijn bij een strafrechtelijke 

procedure is een van de belangrijkste kenmerken van een eerlijk rechtssysteem”, stelt 

Michael O’Flaherty, directeur van het FRA. “In het geval van grensoverschrijdende 

rechtspleging is het belangrijk dat we het vertrouwen tussen de nationale rechterlijke 

machten verhogen. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen eerlijk 

worden behandeld.” 

In de verslagen wordt de toepasselijke EU-wetgeving besproken en wordt onderzocht in 

welke mate de toepassing van deze wetgeving in verschillende nationale contexten van 

invloed is op personen die betrokken zijn bij een strafrechtelijk procedure en sanctie, 

zowel vóór als na de rechtszaak. Daarnaast laten beide verslagen zien hoe het 

beschermen van rechten kan bijdragen tot meer vertrouwen tussen lidstaten in 

grensoverschrijdende zaken en hoe deze wetgeving de uitoefening van de grondrechten 

in de EU aanzienlijk kan verbeteren. 

In het verslag Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, 

interpretation and information (Rechten van verdachten of beklaagden in de EU: 

vertaling, vertolking en informatie) wordt het recht op informatie en vertaling en het 

recht op vertolking van verdachten en beklaagden tegen het licht gehouden. Deze 

rechten garanderen een effectieve deelname aan de strafrechtelijke procedure en een 

eerlijk verloop van het proces, ongeacht waar in de EU de strafrechtelijke procedure 

plaatsvindt. 

In het verslag Criminal detention and alternatives in the EU: fundamental rights aspects 

in cross-border transfers (Hechtenis en alternatieven in de EU: grondrechtenaspecten in 

grensoverschrijdende procedures inzake overbrenging) worden problemen op het gebied 

van hechtenis en alternatieven bij grensoverschrijdende overbrengingen behandeld. De 

wederzijdse erkenning tussen lidstaten is afhankelijk van vertrouwen, dat op zijn beurt 

weer in hoge mate gestoeld is op grondrechten. Hechtenis mag alleen bij wijze van 

uiterste middel worden toegepast, en er zou meer gebruik moeten worden gemaakt van 

alternatieven, in overeenstemming met mensenrechtennormen. Alternatieven voor 

hechtenis dragen niet alleen bij tot een betere re-integratie, maar zijn vaak ook 

goedkoper. 

In beide verslagen wordt opgemerkt dat tijdens strafrechtelijke procedures ook rekening 

zou moeten worden gehouden met de specifieke behoeften van personen met een 

handicap of met kinderen, in overeenstemming met de Europese en internationale 

mensenrechtennormen. Dit houdt onder meer in dat informatie over individuele rechten 

toegankelijk moet zijn en dat ervoor gezorgd moet worden dat personen worden 
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overgebracht naar plaatsen waar ze onder passende omstandigheden in hechtenis 

kunnen worden genomen. 

Neem voor meer informatie contact op 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) verstrekt Europese 

en nationale beleidsmakers wetenschappelijk onderbouwde adviezen en draagt zo 

bij aan een beter geïnformeerd en doelgerichter debat en beleid over 

grondrechten. 

 Online vindt u meer informatie over de werkzaamheden van het Agentschap op 

het gebied van de toegang tot justitie. 

 De verslagen zullen worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijk evenement 

van het FRA en het Slowaakse EU-voorzitterschap over grensoverschrijdende 

rechtspleging voor iedereen, dat op 9 en 10 november zal plaatsvinden in 

Bratislava. 
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