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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het recht op informatie in strafprocedures
(COM(2010)0392– C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0392),

– gelet op artikel 294, lid 2 en artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0189/2010), 

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen van nationale parlementen aan zijn Voorzitter inzake de 
conformiteit van het voorstel voor een richtlijn met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

– gelet op artikel 55 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De richtlijn geldt niet voor 
procedures die administratieve 

Schrappen

                                               
1

2
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autoriteiten voeren in verband met 
inbreuken op nationale of Europese 
mededingingswetgeving, tenzij een zaak 
wordt voorgelegd aan een rechtbank die 
bevoegd is in strafzaken.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet betrekking hebben op alle gevallen van inperking van persoonlijke vrijheid, 
ongeacht de vraag hoe de lidstaten zo'n zaak kwalificeren. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtlijn legt voorschriften vast met 
betrekking tot de rechten van verdachten 
en beklaagden op informatie over hun 
rechten en over de tenlastelegging in 
strafprocedures tegen hen.

De richtlijn legt voorschriften vast met 
betrekking tot de rechten van verdachten 
en beklaagden op informatie over hun 
rechten en over de beschuldiging tegen 
hen.

Or. en

Motivering

"Beschuldiging" is een betere en flexibeler term met het oog op de omzetting door de 
lidstaten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat eenieder die 
ervan wordt verdacht of beschuldigd een 
strafbaar feit te hebben gepleegd, 
onverwijld in eenvoudige en toegankelijke 
bewoordingen wordt geïnformeerd over 
zijn procedurele rechten.

1. De lidstaten waarborgen dat eenieder die 
ervan wordt verdacht of beschuldigd een 
strafbaar feit te hebben gepleegd, 
onverwijld schriftelijk wordt geïnformeerd 
over zijn procedurele rechten.
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Or. en

Motivering

De verdachte/beklaagde dient zo spoedig mogelijk over zijn of haar rechten geïnformeerd te 
worden.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat 
ten minste:

2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat 
ten minste:

- het recht op tolk- en vertaaldiensten,
– het recht op toegang tot een advocaat, zo 
nodig kosteloos,

– het recht op toegang tot een advocaat,

- de voorwaarden voor kosteloze toegang 
tot een advocaat,

– het recht op informatie over de 
tenlastelegging en, in voorkomend geval, 
op toegang tot het procesdossier,

- het recht op informatie over de 
beschuldiging,

- het recht op toegang tot het 
bewijsmateriaal in verband met de zaak, 
- het zwijgrecht.

– het recht op tolk- en vertaaldiensten,
– het recht om als verdachte of beklaagde 
na aanhouding onverwijld voor een 
rechter te verschijnen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde volgorde is logischer. Het recht op vertolking en vertaling moet voorop staan 
aangezien het al op EU-niveau geharmoniseerd is.



PE452.900v02-00 8/26 PR\852634NL.doc

NL

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

De verklaring van rechten
1. De in artikel 3 bedoelde informatie 
wordt schriftelijk verstrekt in de vorm van 
een verklaring van rechten.
2. De verklaring van rechten wordt in 
eenvoudige taal gesteld en omvat ten 
minste de in bijlage I bij deze richtlijn 
genoemde elementen.
3. De uit hoofde van deze richtlijn te 
verstrekken informatie wordt gesteld in 
een taal die de verdachte of beklaagde 
begrijpt. Wanneer het om een kind of 
iemand met een verstandelijke beperking 
gaat, wordt de informatie over de 
beschuldiging verstrekt op een wijze die 
past bij diens leeftijd, rijpheid en 
intellectuele en emotionele capaciteiten.
4. De lidstaten waarborgen dat een 
verdachte of beklaagde die de 
proceduretaal niet spreekt of verstaat, de 
verklaring van rechten ontvangt in een 
taal die deze wel begrijpt. De lidstaten 
voorzien in een mechanisme om de 
informatie kenbaar te maken aan een 
verdachte of beklaagde die slechtziend of 
blind is of niet kan lezen. 
5. Als er in uitzonderlijke gevallen geen 
verklaring van rechten in de passende taal 
beschikbaar is, worden de rechten 
mondeling aan de verdachte of beklaagde 
meegedeeld in een taal die deze verstaat. 
Aan de betrokkene moet vervolgens 
onverwijld een verklaring van rechten 
worden verstrekt in een taal die hij 
begrijpt.
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Or. en

Motivering

De voorgestelde structuur is logischer. Ook de gezondheidstoestand en een eventuele 
verstandelijke handicap worden vermeld om daarmee rekening te kunnen houden. De inhoud 
van de bijlage moet bindend zijn en op het toepassingsgebied van de richtlijn afgestemd zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Het recht op informatie over de 

beschuldigingen
1. De lidstaten zien erop toe dat een 
verdachte of beklaagde voldoende 
informatie over de beschuldiging ontvangt 
om een eerlijk verloop van de 
strafprocedure te waarborgen en hem of 
haar in staat te stellen zijn of haar 
rechten daadwerkelijk uit te oefenen.
2. De lidstaten waarborgen dat iemand 
wie een strafbaar feit ten laste is gelegd, 
voldoende informatie krijgt over de aard 
en de grond van de beschuldiging zodra 
hij of zij overeenkomstig de nationale wet 
gerechtigd is de eerste stappen te zijner of 
harer verdediging te zetten.
3. De lidstaten waarborgen dat zodra 
iemand van zijn/haar vrijheid is benomen, 
deze overeenkomstig artikel 4 van deze 
richtlijn informatie krijgt over de gronden 
voor de detentie, met inbegrip van 
informatie over het strafbare feit waarvan 
hij of zij wordt verdacht.
De te verstrekken informatie omvat ten 
minste:
a) een beschrijving van de 
omstandigheden waaronder het strafbare 
feit volgens de beschuldiging werd 
gepleegd, met inbegrip van de tijd, de 
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plaats en de aard van de betrokkenheid 
van de verdachte of beklaagde bij het 
strafbare feit, en
b) de aard en de wettelijke kwalificatie 
van het strafbare feit. 

Or. en

Motivering

De voorgestelde structuur is logischer. "Beschuldiging" is een betere en flexibeler term dan 
"tenlastelegging" met het oog op de omzetting door de lidstaten. Het tijdstip waarop het recht 
op informatie ingaat, moet samenvallen met het tijdstip waarop de verdachte/beklaagde 
volgens de nationale wet gerechtigd is stappen ter verdediging te zetten dan wel het tijdstip 
van vrijheidsbeneming.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht op schriftelijke informatie over 
rechten bij aanhouding

Het recht op schriftelijke informatie over 
rechten in geval van vrijheidsbeneming

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering is ruimer.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die door de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat wordt 
aangehouden in het kader van een 
strafprocedure, ontvangt onverwijld 
schriftelijke informatie over zijn 
procedurele rechten (verklaring van 
rechten). Hij wordt in de gelegenheid 

1. Eenieder die door de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat van zijn/haar 
vrijheid is benomen in het kader van een 
strafprocedure, ontvangt onverwijld 
schriftelijke informatie over zijn 
procedurele rechten (verklaring van 
rechten). Hij of zij wordt in de gelegenheid 
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gesteld om de verklaring van rechten te 
lezen en mag deze in zijn bezit houden 
zolang hij wordt vastgehouden.

gesteld om de verklaring van rechten te 
lezen en mag deze in zijn of haar bezit 
houden zolang hij of zij wordt 
vastgehouden. Deze bepaling geldt in alle 
gevallen waarin iemand door het 
openbaar gezag van zijn/haar vrijheid is 
benomen.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet van toepassing zijn op alle gevallen van vrijheidsbeneming, ongeacht hoe de 
procedure volgens de nationale wet gekwalificeerd is.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verklaring van rechten is in 
eenvoudige bewoordingen gesteld en 
bevat ten minste de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde informatie. Bijlage I van deze 
richtlijn bevat een indicatief model van 
een dergelijke verklaring.

2. Wanneer iemand van zijn/haar vrijheid 
is benomen, omvat de verklaring van 
rechten ten minste de in bijlage I bij deze 
richtlijn genoemde elementen, alsmede de 
overeenkomstig lid 2 bis vereiste 
informatie.

Or. en

Motivering

De bijlage moet bindend zijn. De andere bepalingen zijn naar een horizontale bepaling 
verplaatst.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Naast de uit hoofde van artikel 3 te 
verstrekken informatie dient iemand die 
van zijn/haar vrijheid is benomen in 
kennis te worden gesteld van
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a) het aantal  uren of dagen dat hij of zij 
mag worden vastgehouden voordat hij of 
zij voor een gerechtelijke autoriteit moet 
verschijnen; 
b) de wijze waarop de aanhouding kan 
worden aangevochten en de wijze waarop 
toetsing van de detentie kan worden 
verkregen;
c) de maximale duur van het voorarrest 
die voor het betrokken geval geldt.

Or. en

Motivering

De voorgestelde structuur is logischer.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Degene die van zijn/haar vrijheid is 
benomen wordt in de gelegenheid gesteld 
om de verklaring van rechten te lezen en 
mag deze in zijn of haar bezit houden 
zolang hij of zij wordt vastgehouden.

Or. en

Motivering

De verdachte/beklaagde moet een exemplaar van de verklaring van rechten kunnen houden 
om voldoende tijd te hebben om over de rechten na te denken en een verdedigingsstrategie uit 
te stippelen uitgaande van de mogelijkheden die de wet biedt.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waarborgen dat een Schrappen
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verdachte of beklaagde die de 
proceduretaal niet spreekt of verstaat, de 
verklaring van rechten ontvangt in een 
taal die hij wel verstaat. De lidstaten 
voorzien in een mechanisme om de 
informatie kenbaar te maken aan een 
verdachte of beklaagde die slecht ziet of 
niet kan lezen. Als de verdachte of 
beklaagde een kind is, wordt de informatie 
uit de verklaring van de rechten ook 
mondeling meegedeeld op een wijze die 
past bij de leeftijd, de rijpheid en de 
intellectuele en emotionele capaciteiten 
van het kind.

Or. en

Motivering

De voorgestelde structuur is logischer. Deze bepalingen zijn naar een horizontale bepaling 
verplaatst.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als er geen verklaring van rechten in 
de passende taal beschikbaar is, worden 
de rechten mondeling aan de verdachte of 
beklaagde meegedeeld in een taal die hij
verstaat.
Aan de betrokkene moet vervolgens 
onverwijld een verklaring van rechten 
worden verstrekt in een taal die hij 
verstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde structuur is logischer. Deze bepalingen zijn naar een horizontale bepaling 
verplaatst.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarborgen dat eenieder tegen 
wie een procedure voor de 
tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel wordt gevoerd, een 
passende verklaring van rechten ontvangt, 
met een beschrijving van de rechten van de 
betrokkene zoals vervat in Kaderbesluit 
2002/584/JBZ. Bijlage II van deze 
richtlijn bevat een indicatief model van 
een dergelijke verklaring.

De lidstaten waarborgen dat eenieder tegen 
wie een procedure voor de 
tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel wordt gevoerd, een 
passende verklaring van rechten ontvangt, 
met een beschrijving van de rechten van de 
betrokkene zoals vervat in Kaderbesluit 
2002/584/JBZ. De verklaring van rechten 
wordt in eenvoudige taal gesteld en omvat 
ten minste de in bijlage II bij deze 
richtlijn genoemde elementen.

Or. en

Motivering

De inhoud van de bijlage moet bindend zijn en op het toepassingsgebied van de richtlijn 
afgestemd zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht op toegang tot het procesdossier Het recht op toegang tot het
bewijsmateriaal in verband met de zaak

Or. en

Motivering

"Bewijsmateriaal" is duidelijker dan "procesdossier".
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een verdachte of beklaagde in 
enige fase van de strafprocedure wordt 
aangehouden, waarborgen de lidstaten dat 
de betrokkene of diens advocaat toegang 
wordt verleend tot de stukken in het 
procesdossier die van belang zijn voor het 
beoordelen van de rechtmatigheid van de 
aanhouding of voorlopige hechtenis.

1. Wanneer een verdachte of beklaagde in 
enige fase van de strafprocedure wordt 
aangehouden, waarborgen de lidstaten dat 
het bewijsmateriaal in verband met de 
zaak waarover de bevoegde autoriteiten 
beschikken en dat van belang is voor het 
beoordelen van de rechtmatigheid van de 
aanhouding of detentie, beschikbaar wordt 
gesteld aan de betrokkene of diens 
advocaat.

Or. en

Motivering

"Bewijsmateriaal" is duidelijker dan "procesdossier". Al het bewijsmateriaal in verband met 
de zaak moet ter beschikking van de beklaagde worden gesteld.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
beklaagde of diens advocaat toegang wordt 
verleend tot het procesdossier, wanneer het 
onderzoek van het strafbare feit eenmaal is 
afgerond. De toegang tot bepaalde stukken 
in het procesdossier kan door een 
bevoegde gerechtelijke autoriteit worden 
geweigerd, indien de toegang tot deze 
stukken een ernstig risico kan inhouden 
voor het leven van een andere persoon of 
voor de binnenlandse veiligheid van de 
lidstaat waar het proces wordt gevoerd. 
Waar dit in het belang van een 
behoorlijke rechtspleging is, kan de
beklaagde of diens advocaat verzoeken om 

2. De lidstaten waarborgen dat de 
verdachte of beklaagde of diens advocaat 
volledig toegang wordt verleend tot het 
bewijsmateriaal in verband met de zaak 
waarover de bevoegde autoriteiten 
beschikken, wanneer het onderzoek van 
het strafbare feit is afgerond of eerder. De 
verdachte of beklaagde of diens advocaat 
kan verzoeken om een overzicht van het 
bewijsmateriaal in verband met de zaak 
waarover de bevoegde autoriteiten 
beschikken.
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een index van de stukken in het 
procesdossier.

Or. en

Motivering

"Bewijsmateriaal" is duidelijker dan "procesdossier". Al het bewijsmateriaal in verband met 
de zaak moet zonder enige uitzondering ter beschikking van de beklaagde worden gesteld.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toegang tot het procesdossier wordt 
binnen een passende termijn verleend, 
zodat de verdachte of beklaagde zijn 
verdediging kan voorbereiden of 
beslissingen voorafgaande aan de 
behandeling van de zaak kan aanvechten. 
De toegang wordt kosteloos verleend.

3. De toegang tot het bewijsmateriaal in 
verband met de zaak waarover de 
bevoegde autoriteiten beschikken wordt 
binnen een passende termijn verleend, 
zodat de verdachte of beklaagde zijn 
verdediging kan voorbereiden of 
beslissingen voorafgaande aan de 
behandeling van de zaak kan aanvechten. 
De toegang wordt kosteloos verleend.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als bij de voorgaande amendementen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten waarborgen dat het 
overeenkomstig de wettelijk 
voorgeschreven procedure in de 
betrokken lidstaat geregistreerd wordt als 
er informatie aan de verdachte of 
beklaagde wordt verstrekt.
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Or. en

Motivering

Het feit dat een verdachte/beklaagde over zijn rechten wordt geïnformeerd, moet 
geregistreerd worden.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien in een procedure 
om na te gaan of de verdachte of beklaagde 
alle informatie die voor hem van belang is 
overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 7
heeft ontvangen.

1. De lidstaten voorzien in een procedure 
om na te gaan of de verdachte of beklaagde 
alle informatie die voor deze van belang is
overeenkomstig deze richtlijn heeft 
ontvangen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet op de gehele richtlijn betrekking hebben.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten waarborgen dat een 
verdachte of beklaagde overeenkomstig de 
wettelijk voorgeschreven procedures in de 
betrokken lidstaat een voorziening kan 
vragen wanneer de bevoegde autoriteiten 
nalaten of weigeren de informatie te 
verstrekken die uit hoofde van deze 
richtlijn verstrekt dient te worden.

Or. en

Motivering

Deze formulering is duidelijker dan artikel 8, lid 2, van het Commissievoorstel.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
verdachte of beklaagde over een 
rechtsmiddel beschikt ingeval hij deze 
informatie niet ontvangt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het voorgaande amendement.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bewijsmateriaal dat is verkregen 
onder schending van de bij deze richtlijn 
toegekende rechten, geldt voor de 
gerechtelijke procedure als niet-
ontvankelijk bewijs.  

Or. en

Motivering

Wanneer bij vergaren van bewijsmateriaal de rechten van de verdachte/beklaagde worden 
geschonden is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Verklaring van rechten voor verdachten en beklaagden bij aanhouding (indicatief1 model):

Als u door de politie wordt aangehouden, heeft u de volgende rechten:
A. het recht op informatie over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht
B. het recht op bijstand van een advocaat
C. het recht op een tolk en een vertaling van de stukken (als u de taal niet verstaat)
D. het recht te weten hoe lang u kunt worden vastgehouden
U mag deze verklaring van rechten tijdens uw voorlopige hechtenis bij zich houden.
A. Informatie over de verdenking
- U heeft er recht op om onmiddellijk nadat u in voorlopige hechtenis bent genomen, te 
vernemen waarom u ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd, ook als de 
politie u niet verhoort.
- U of uw advocaat mag verzoeken om inzage van de delen van het procesdossier die 
betrekking hebben op uw aanhouding en voorlopige hechtenis, of om gedetailleerde 
informatie over de inhoud daarvan. 
B. Bijstand van een advocaat
- U heeft het recht om met een advocaat te spreken voordat de politie u begint te verhoren.
- Het feit dat u om een advocaat vraagt, maakt u niet verdacht.
- De politie moet u helpen om een advocaat te vinden.

- De advocaat werkt onafhankelijk van de politie. Hij zal de informatie die u hem geeft, niet 
bekendmaken zonder uw toestemming.
- U heeft het recht om ongestoord met uw advocaat te overleggen, op het politiebureau 
en/of telefonisch.
- Als u zich geen advocaat kunt permitteren, moet de politie u informeren over (gedeeltelijk) 
gratis rechtsbijstand.
C. Bijstand van een tolk
- Als u de taal niet spreekt of verstaat, wordt er een tolk voor u geregeld. De tolk werkt 
onafhankelijk van de politie. Hij zal de informatie die u hem geeft, niet bekendmaken 
zonder uw toestemming.
- Ook bij het contact met uw advocaat kunt u zich laten helpen door een tolk.
- De hulp van een tolk is gratis.
- U heeft recht op een vertaling van eventuele gerechtelijke bevelen tot aanhouding of 
bewaring. Ook mag u vragen om andere stukken die van belang zijn voor het onderzoek te 
vertalen.

                                               
1 Aan te vullen met andere relevante procedurele rechten die in de betrokken lidstaat van toepassing zijn.
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D. Hoe lang kunt u worden vastgehouden?
- Als u niet in vrijheid wordt gesteld, moet u binnen *1 uur nadat u bent aangehouden, voor 
de rechter verschijnen.
- De rechter moet u horen en beslist vervolgens of u in bewaring moet blijven of in vrijheid 
wordt gesteld. U heeft recht op een vertaling van de beslissing van de rechter als hij beslist 
dat u in bewaring blijft.
- U heeft te allen tijde het recht te vragen om invrijheidstelling. Uw advocaat kan u hierover 
adviseren.

Amendement

Verklaring van rechten voor verdachten en beklaagden (model)
Als u verdachte bent of aangehouden wordt, heeft u de volgende rechten:
A. het recht op een tolk en een vertaling van de stukken (als u de taal niet begrijpt)
B. het recht op toegang tot een advocaat 
C. het recht op de hoogte gesteld  te worden over de voorwaarden voor kosteloze toegang tot 
een advocaat
D. het recht op de hoogte gesteld te worden over de beschuldiging
E. het recht op toegang tot het bewijsmateriaal in verband met de zaak 
F. het zwijgrecht.
In geval van vrijheidsbeneming heeft degene die aangehouden is tevens de volgende 
rechten:
A. het recht op de hoogte gesteld te worden van het aantal uren of dagen dat u mag worden 
vastgehouden voordat u voor een gerechtelijke autoriteit moet verschijnen 
B.  het recht op de hoogte gesteld te worden van de wijze waarop de aanhouding kan 
worden aangevochten en de wijze waarop toetsing van de detentie kan worden verkregen
C. het recht op de hoogte gesteld te worden van de maximale duur van het voorarrest die 
voor uw geval geldt
U hebt het recht deze verklaring van rechten in uw bezit te houden zolang u wordt 
vastgehouden.

Or. en

Amendement 25

                                               
1 (…)
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst

Verklaring van rechten voor personen aangehouden op grond van een Europees 
aanhoudingsbevel (indicatief1 model)
Als u door de politie wordt aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel, 
heeft u de volgende rechten:
A. het recht te weten waarom u bent aangehouden
B. het recht op bijstand van een advocaat
C. het recht op een tolk en een vertaling van de stukken (als u de taal niet verstaat)
D. het recht te worden gewezen op uw recht om in te stemmen met uitlevering
E. het recht te worden gehoord als u niet instemt met uitlevering
F. het recht op invrijheidstelling wanneer de uiterste termijn is
verstreken U mag deze verklaring van rechten tijdens uw voorlopige hechtenis bij zich 
houden.
A. Recht te weten waarom u bent aangehouden
- U heeft het recht te weten waarom u door een ander land wordt gezocht.
B. Bijstand van een advocaat
- U heeft recht op een advocaat. De politie moet u helpen om een advocaat te vinden.
- De advocaat werkt onafhankelijk van de politie. Hij zal de informatie die u hem geeft, niet 
bekendmaken zonder uw toestemming.
- U heeft het recht om ongestoord met uw advocaat te overleggen, op het politiebureau 
en/of telefonisch.
- Als u zich geen advocaat kunt permitteren, moet de politie u informeren over gratis 
rechtsbijstand.
C. Bijstand van een tolk
- Als u de taal niet spreekt of verstaat, wordt er een tolk voor u geregeld. De tolk werkt 
onafhankelijk van de politie. Hij zal de informatie die u hem geeft, niet bekendmaken 
zonder uw toestemming.
- Ook bij het contact met uw advocaat kunt u zich laten helpen door een tolk.
- De hulp van een tolk is gratis.
- U heeft recht op een vertaling van eventuele gerechtelijke bevelen tot aanhouding of 
bewaring. Ook mag u vragen om andere stukken die van belang zijn voor het onderzoek te 
vertalen.
D. Recht om in te stemmen met uitlevering 
- U heeft het recht om in te stemmen met uitlevering in het kader van een Europees 
aanhoudingsbevel. Dit zou de procedure moeten versnellen. 
- Als u instemt met uitlevering, kan het moeilijk zijn om deze beslissing in een later stadium 
ongedaan te maken. Voordat u beslist of u instemt met uitlevering, dient u met uw advocaat 
te overleggen. 
E. Recht om te worden gehoord 
- Als u niet instemt met uitlevering aan de lidstaat die u zoekt, heeft u er recht op voor de 
rechter te verschijnen om uw motieven toe te lichten.
F. Recht op invrijheidstelling na verstrijken van de uiterste termijn
- Als de rechter definitief tot uw uitlevering heeft besloten, moet u in de regel binnen 10 
dagen worden uitgeleverd. Als u na 10 dagen niet bent uitgeleverd, moeten de autoriteiten u 
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normaal gezien in vrijheid stellen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg 
hierover dus een advocaat. 

______________
1 Aan te vullen met andere relevante procedurele rechten die in de betrokken lidstaat van 
toepassing zijn.

Amendement

Verklaring van rechten voor personen aangehouden op grond van een Europees 
aanhoudingsbevel (model)
Als u door de politie wordt aangehouden, heeft u de volgende rechten:
A. het recht op een tolk en een vertaling van de stukken (als u de taal niet begrijpt)
B. het recht op toegang tot een advocaat
C. het recht op de hoogte gesteld te worden over de voorwaarden voor kosteloze toegang tot 
een advocaat
D. het recht op de hoogte gesteld te worden over de beschuldiging
E. het recht op toegang tot het bewijsmateriaal in verband met de zaak 
F. het zwijgrecht
G. het recht op de hoogte gesteld te worden van het aantal uren of dagen dat u mag worden 
vastgehouden voordat u voor een rechter moet verschijnen
H. het recht op de hoogte gesteld te worden van de wijze waarop het Europees 
aanhoudingsbevel kan worden aangevochten
I. het recht op de hoogte gesteld te worden van de maximale detentieduur met het oog op 
overlevering
U hebt het recht deze verklaring van rechten in uw bezit te houden zolang u wordt 
vastgehouden.

Or. en
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TOELICHTING

Als er gemeenschappelijk minimumnormen in strafprocedures zijn, worden de grondrechten 
van de EU-burgers beter gewaarborgd en wordt het gemakkelijker om het beginsel van 
wederzijdse erkenning in strafzaken in praktijk te brengen omdat het onderling vertrouwen 
tussen gerechtelijke autoriteiten zal toenemen.

Toen het niet lukte een horizontaal wetgevingsinstrument over bepaalde procedurele rechten 
in strafprocedures (Commissievoorstel uit 2004 voor een kaderbesluit) vast te stellen, koos de 
Raad voor een stapsgewijze benadering; hij stelde op 30 november 2009 een "routekaart" 
voor procedurele rechten vast en verzocht de Commissie voor de verschillende elementen van 
de routekaart wetgevingsvoorstellen in te dienen. Het voorstel voor een richtlijn betreffende 
het recht op informatie in strafprocedures, da de Commissie in juli 2010 heeft ingediend, heeft 
betrekking op het tweede element van de lijst maatregelen van de "routekaart" voor 
procedurele rechten. Dat voorstel beoogt voor het recht op informatie in strafprocedures
binnen de gehele Europese Unie gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen. De 
eerste stap, betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten, is een richtlijn die is vastgesteld 
op 8 oktober 2010.

Volgens het voorstel moet de richtlijn voor eenieder gelden, vanaf het ogenblik waarop de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat hem of haar er door middel van een officiële 
kennisgeving of anderszins van in kennis stellen dat hij/zij ervan wordt verdacht of 
beschuldigd een strafbaar feit te hebben gepleegd, tot de beëindiging van de procedure 
(eventueel na een procedure in hoger beroep). Procedures ter uitvoering van het Europees 
aanhoudingsbevel moeten ook onder deze richtlijn vallen, terwijl de richtlijn volgens 
overweging 15 bij het voorstel niet geldt voor procedures die administratieve autoriteiten 
voeren in verband met inbreuken op nationale of Europese mededingingswetgeving, tenzij 
een zaak wordt voorgelegd aan een rechtbank die bevoegd is in strafzaken.

Het hoofddoel van het voorstel is te bekrachtigen dat verdachten en beklaagden het recht 
hebben om van hun rechten op de hoogte gesteld te worden. De te verstrekken informatie 
moet, mondeling of schriftelijk, in eenvoudige bewoordingen en begrijpelijke taal gegoten 
zijn, in een taal die de betrokkene machtig is.  Er zijn speciale bepalingen voor kinderen en 
personen die slechtziend of blind of analfabeet zijn. De informatie moet in de vorm van een 
"verklaring van rechten" verstrekt worden.

Volgens het voorstel moet er specifieke informatie verstrekt worden ingeval iemand in het 
kader van een strafprocedure door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt 
vastgehouden omdat hij/zij ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd (bijv. 
wanneer hij/zij na aanhouding door de politie op last van de rechter in bewaring is gesteld). 
Alleen dan zijn de lidstaten volgens het voorstel verplicht schriftelijke informatie over de 
procedurele rechten te verstrekken. 

Naast het algemene recht op informatie over procedurele rechten spreekt het voorstel over 
twee specifieke rechten: het recht op informatie over de tenlastelegging en het recht op inzage 
in het procesdossier. Het laatste recht blijft evenwel beperkt, want in het voorstel staat dat de 
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toegang tot bepaalde stukken in het procesdossier kan worden geweigerd indien daardoor een 
ernstig risico kan ontstaan voor het leven van een andere persoon of voor de binnenlandse 
veiligheid van de lidstaat waar het proces wordt gevoerd.

Om te verzekeren dat het recht op informatie ook daadwerkelijk wordt verleend voorziet het 
voorstel in een procedure om na te gaan of de verdachte/beklaagde de informatie inderdaad 
heeft gekregen en in een rechtsmiddel voor het geval dat dat niet zo is.

Daarnaast zijn er bepalingen inzake opleiding en is er een non-regressieclausule.

Aan het voorstel zijn twee bijlagen gehecht: bijlage I bevat een indicatief model voor de 
verklaring van rechten die bij aanhouding aan elke verdachte of beklaagde dient te worden 
verstrekt, en bijlage II bevat een indicatief model voor de verklaring van rechten die aan 
eenieder die op grond van een Europees aanhoudingsbevel wordt aangehouden dient te 
worden verstrekt. 

Aangezien het om "indicatieve" modellen gaat, zijn de lidstaten niet verplicht ze te gebruiken. 
Het verdient vermelding dat de twee bijlagen specificaties bevatten die veel verder gaan dan 
het voorstel zelf.
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STANDPUNT VAN DE RAPPORTEUR

EU-burgers kunnen op het gehele grondgebied van de Europese Unie reizen, studeren en 
werken. Deze vrijheden worden echter ingeperkt doordat er 27 verschillende rechtsstelsels in 
de EU bestaan. De EU streeft daarom naar één rechtsgebied waarbinnen gemeenschappelijke 
regels gelden en waar intensief wordt samengewerkt. Terwijl het bestaande regelgevingskader 
op justitieel gebied vooral gericht is op samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten van 
de lidstaten, concentreert deze richtlijn zich op de EU-burgers en de rechten die zij genieten 
ingeval ze in een strafprocedure verwikkeld zijn. Als dat in iemands eigen land of in een 
andere lidstaat het geval is, moet een eerlijk proces gegarandeerd zijn dat aan de normen van 
het EVRM voldoet. Dat houdt in dat er elementaire procedurele rechten gelden, zoals 
raadpleging van een advocaat en vertolking en vertaling indien nodig. 

Kennis over de rechten die men geniet is de eerste stap om ze af te dwingen. Als de overheid 
die rechten niet eerbiedigt komt het eerlijk verloop van de strafprocedure in gevaar en kunnen 
er gerechtelijke dwalingen volgen. De rapporteur stemt daarom van harte in met het doel van 
het Commissievoorstel, te weten het vaststellen van gemeenschappelijke minimumnormen 
binnen de gehele Europese Unie voor het recht op informatie in strafprocedures. Als deze 
richtlijn er komt en op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht, wordt de positie van 
verdachten verbeterd doordat gegarandeerd wordt dat zij informatie over hun rechten 
ontvangen

In dit verslag worden amendementen op het Commissievoorstel voorgesteld om te bereiken 
dat de richtlijn alle gevallen van inperking van vrijheden van het individu bestrijkt, ongeacht 
de vraag hoe de lidstaten de procedure kwalificeren op grond waarvan de verdachte van 
zijn/haar vrijheid is benomen. Niemand weet van tevoren hoe lang een verdachte in bewaring 
of hechtenis blijft. Ofschoon de verschillende rechten die in de verklaring van rechten worden 
opgesomd, niet altijd van toepassing zijn, heeft iedere verdachte of beklaagde er recht op 
onverwijld schriftelijk over zijn/haar procedurele rechten te worden geïnformeerd.

Artikel 3 van de richtlijn, waarin de procedurele rechten vervat zijn waarover alle verdachten 
en beklaagden in strafprocedures ten minste geïnformeerd moeten worden, moet met de 
volgen de rechten worden uitgebreid:

- het recht op tolk- en vertaaldiensten,
- het recht op toegang tot een advocaat,
- de voorwaarden voor kosteloze toegang tot een advocaat,
- het recht op de hoogte gesteld te worden over de beschuldiging,
- het recht op toegang tot het bewijsmateriaal in verband met de zaak,
- het zwijgrecht.

De verklaring van rechten moet daarnaast de volgende informatie bevatten voor degenen die 
aangehouden zijn:

a) het aantal  uren of dagen dat de betrokkene mag worden vastgehouden voordat hij of zij 
voor een gerechtelijke autoriteit moet verschijnen; 
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b) de wijze waarop de aanhouding kan worden aangevochten en de wijze waarop toetsing van 
de detentie kan worden verkregen;
c) de maximale duur van het voorarrest die voor het betrokken geval geldt.
De betrokkene moet altijd in de gelegenheid worden gesteld om de verklaring van rechten te 
lezen en mag deze in zijn/haar bezit houden zolang hij/zij wordt vastgehouden.

De lidstaten moeten waarborgen dat een verdachte of beklaagde voldoende informatie over de 
beschuldiging ontvangt voor een eerlijk verloop van de strafprocedure en om hem of haar in 
staat stellen zijn of haar rechten daadwerkelijk uit te oefenen. Gelet op de uiteenlopende 
procedurele voorschriften en de verschillen in betekenis van "tenlastelegging" in de diverse 
lidstaten, is voor de term "beschuldiging" gekozen. De lidstaten moeten waarborgen dat 
iemand tegen wie een beschuldiging is ingebracht, voldoende informatie krijgt over de aard 
en de grond van de beschuldiging zodra hij of zij overeenkomstig de nationale wet gerechtigd 
is stappen te zijner of harer verdediging te zetten. Zodra iemand van zijn/haar vrijheid is 
benomen, moet deze overeenkomstig artikel 4 van deze richtlijn informatie krijgen over de 
gronden voor de detentie, met inbegrip van informatie over het strafbare feit waarvan hij of zij 
wordt verdacht.

Niet alle lidstaten kennen het begrip "procesdossier" (artikel 7 van het Commissievoorstel), en 
daarom kan beter de ruimere term "bewijsmateriaal in verband met de zaak" worden gebruikt. 
De lidstaten moeten te allen tijde waarborgen dat de verdachte of beklaagde of diens advocaat 
volledig toegang wordt verleend tot het bewijsmateriaal in verband met de zaak waarover de 
bevoegde autoriteiten beschikken, wanneer het onderzoek van het strafbare feit is afgerond of 
eerder. De verdachte of beklaagde of diens advocaat kan verzoeken om een overzicht van het 
bewijsmateriaal waarover de bevoegde autoriteiten beschikken. 

Aangezien verschillende verklaringen van rechten voor verschillende situaties verwarrend zou 
zijn, moet er één model voor de verklaring komen. Dat model (bijlage I bij de richtlijn) moet 
voor de lidstaten bindend zijn en ten minste de in de richtlijn neergelegde rechten bevatten. 
Aan de richtlijn is een tweede bijlage gehecht met een aparte verklaring van rechten in 
verband met het Europees aanhoudingsbevel, aangezien de uitvoering daarvan niet in elke 
lidstaat als strafprocedure geldt. Dat onderscheid wordt ook gemaakt bij maatregel A, hetgeen 
in overeenstemming is met de routekaart.

Deze richtlijn is slechts de tweede van een reeks maatregelen van de routekaart inzake 
procedurele rechten en moet derhalve worden beschouwd als onderdeel van een uitgebreid 
wetgevingspakket dat de komende jaren door de Commissie zal worden gepresenteerd om 
voor de procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie 
minimumnormen vast te stellen. Daarom is het zaak dat de Commissie aan het eind van de 
routekaart een model voor de verklaring van rechten verstrekt, afgestemd op de procedurele 
rechten die de komende jaren zullen worden vastgesteld.


