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Geachte heer Šefcovic, 

 

De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie van de 

Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel 

voor een richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en be-

treffende het recht op communicatie bij aanhouding. De leden van de VVD-fractie1 en van de 

CDA-fractie2 willen graag enige vragen en opmerkingen aan de Europese Commissie voorleg-

gen. Deze leden vernemen graag wat de Commissie bewogen heeft om substantieel af te wijken 

van en aanzienlijk verder te gaan dan de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens in Straatsburg met betrekking tot het recht op toegang tot een raadsman in stra f-

rechtelijke procedures. Anders geformuleerd: waarom meent de Commissie dat een richtlijn met 
betrekking tot het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke procedures nood-

zakelijk is, terwijl het EHRM in het kader van de uitleg van het EVRM daarover toch heel heldere 

uitspraken heeft gedaan, in aanmerking nemende dat alle lidstaten van de Europese Unie en 

sinds het Ve rdrag van Lissabon de Europese Unie zelf, na voltooiing van de onderhandelingen 

daarover, tevens verdragspartij zijn bij het EVRM? 

  

In Overweging 4 van de conceptrichtlijn wordt gesteld dat, hoewel de lidstaten partij zijn bij het 

EVRM en IVBPR, de ervaring geleerd heeft dat dit gegeven niet altijd zorgt voor voldoende ver-

trouwen in de strafrechtstelsels van andere lidstaten. Dit is op zichzelf een zorgelijke constate-

ring, want dit impliceert dat niet alle lidstaten die verdragspartij zijn bij het EVRM, de uitspraken 

van het EHRM over deze materie in acht nemen. De Europese Commissie beoogt, zoals uit het 

voorstel blijkt, het ve rtrouwen in de strafrechtstelsels van andere lidstaten te ve rsterken ter 

uitvoering van het Stockholm programma. De leden van de VVD-fractie en van de CDA-fractie 

herhalen vervolgens hun vraag: waarom dan verder gaan dan het EHRM, terwijl het navolgen 

van de uitspraken van het Hof over deze materie kennelijk al tot problemen aanleiding geeft? 
Heeft de Commissie de consequenties van het richtlijnvoorstel in volle omvang overzien? 

 

                                                 
1 Deze fractie bezet 16 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. 
2 Deze fractie bezet 11 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. 
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De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie kijken met be-

langstelling uit naar de antwoorden van de Europese Commissie. 

 

Hoogachtend, 
 

 

 

 

P.L. Meurs  

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 

 

 

 

A. Broekers -Knol 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie  
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Courtesy translation 

 

The standing committees for Immigration & Asylum / Justice and Home Affairs (JHA) Council 

and for Security and Justice of the Senate of the States General have taken note with interest  
of the proposal for a directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on 

the right to communicate upon arrest. The members of the VVD parliamentary party3 and of the 

CDA parliamentary party4 wish to submit some questions and comments to the European Com-

mission. These members would like to learn what has prompted the Commission to depart sub-

stantially from and go considerably further than the case law of the European Court of Human 

Rights (ECtHR) in Strasbourg concerning the right of access to a lawyer in criminal proceedings. 

Or, to put it another way, why does the Commission consider that a directive on the right of 

access to a lawyer and communication in criminal proceedings is necessary, given that the 

ECtHR has made very clear pronouncements on this subject in the course of interpreting the 

European Convention on Human Rights (ECHR) and that all member states of the European 

Union and, since the Treaty of Lisbon, the European Union itself, following the completion of the 

negotiations on this, are also parties to the ECHR? 

  

It is stated in recital 4 of the draft directive that although Member States are parties to the 

ECHR and the ICCPR, experience has shown that this in itself does not always provide a suffi-
cient degree of trust in the criminal justice systems of other Member States. This in itself is a 

matter of concern because it implies that not all Member States that are parties to the ECHR 

abide by the judgments of the ECtHR on this subject. It appears from the proposal that the 

European Commission intends to strengthen confidence in the criminal justice systems of other 

Member States in order to implement the Stockholm Programme. The members of the VVD par-

liamentary party and of the CDA parliamentary party would therefore repeat their question: why 

go further than the ECtHR when the consequences of the ECtHR’s judgments on this subject are 

evidently already giving rise to problems? Has the Commission considered the full extent of the 

consequences of the proposed directive? 

 

The Committees for Immigration & Asylum / Justice and Home Affairs (JHA) Council and for 

Security and Justice look forward with interest to receiving the answers of the European Com-

mission. 

 

Yours sincerely, 
 

P.L. Meurs  

Chair of the standing committee for Immigration & Asylum / Justice and Home Affairs Council 

 

A. Broekers -Knol 

Chair of the standing committee for Security and Justice 

 

                                                 
3 The parliamentary party of the VVD (People’s Party for Freedom and Democracy) holds 16 of the 75 seats 
in the Senate. 
4 The parliamentary party of the CDA (Christian Democratic Appeal) holds 11 of the 75 seats in the Senate. 


