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nationaliteit), over rechtsbijstand in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement een standpunt in te nemen over rechtsbijstand in de 
Europese Unie. Indiener geeft als voorbeeld de casus van iemand die in België betrokken is 
bij een strafproces en in Nederland woonachtig is. Volgens indiener stelt de Belgische staat 
zich dan op het standpunt dat, omdat betrokkene woonachtig is in Nederland, zij niet verplicht 
is om voor de rechtsbijstand zorg te dragen. Omdat er in Nederland geen zaak is, ligt het 
volgens hem voor de hand dat een verzoek om rechtsbijstand in Nederland ook niet 
gehonoreerd zal worden. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat een minvermogende 
rechtzoekende tussen wal en schip vallen. Indiener verzoekt om Europese regelgeving ter 
zake.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26.09.2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20.04.2012

Opmerkingen van de Commissie

In het kader van justitiële samenwerking en wederzijdse erkenning in strafzaken in de 
Europese Unie, kan de EU gemeenschappelijke minimumnormen vastleggen voor procedurele 
rechten in strafrechtprocedures, zoals het recht op rechtsbijstand, voor zover dit noodzakelijk 
is om de wederzijdse erkenning te waarborgen (artikel 82, lid 2 VWEU). Gemeenschappelijke 
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minimumnormen vergroten het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen voor een doeltreffend 
systeem van wederzijdse erkenning.

In 2009 stelde de Raad een resolutie vast betreffende een routekaart ter versterking van de 
procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures (2009/C295/01), waarin 
de Commissie werd uitgenodigd stapsgewijs verschillende maatregelen voor te stellen die 
minimumnormen voor procedurele rechten in strafzaken in de EU vaststellen. Tot nu toe heeft 
de Commissie hiertoe drie voorstellen gedaan. De kwestie van rechtsbijstand in strafzaken is 
opgenomen in de routekaart (als onderdeel van maatregel C) en gezien het specifieke karakter 
en de complexiteit van het onderwerp, rechtvaardigt deze kwestie een afzonderlijk en 
nauwgezet onderzoek. De Commissie onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om actie te 
ondernemen en heeft eind 2011 een studie gestart ter ondersteuning van de effectbeoordeling 
van een mogelijke maatregel inzake rechtsbestand.

Artikel 6 EVRM en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU voorzien het 
recht op rechtsbijstand om het recht op een eerlijk proces in strafzaken te waarborgen. 
Volgens artikel 51 van het Handvest zijn de bepalingen van het handvest gericht tot de 
lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen.

Bovendien moet, met betrekking tot het voorbeeld dat de indiener geeft van een EU-burger 
die geen rechtsbijstand krijgt in een land omdat hij niet de nationaliteit van dat land bezit, 
opgemerkt worden dat een EU-burger die gebruikt maakt van zijn of haar rechten die in de 
Verdragen zijn vastgelegd, niet gediscrimineerd mag worden op grond van nationaliteit 
(artikel 18 VWEU).
Wat betreft rechtsbijstand in grensoverschrijdende burgerlijke en handelszaken heeft de 
Commissie onlangs een verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en 
het Europees Economisch en Sociaal Comité vastgesteld over de toepassing van Richtlijn 
2003/8/EG tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, 
door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die 
geschillen1. De Commissie besluit dat in het algemeen de goedkeuring en omzetting 
duidelijkheid en eenvormigheid tot stand hebben gebracht bij de lidstaten en dat in alle 
lidstaten behalve in Denemarken, dat niet onder het toepassingsgebied van voornoemde 
richtlijn valt, een grensoverschrijdend stelsel voor rechtsbijstand in rechtszaken is ingevoerd 
waarop personen die in andere lidstaten hun woonplaats hebben, beroep kunnen doen.

Conclusies

De Commissie onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om een maatregel betreffende het 
recht op rechtsbijstand in strafzaken voor te stellen.
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