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Betreft: Verzoekschrift 0361/2012, ingediend door P.S. (Ierse nationaliteit), over de 
toepassing door het VK van richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op 
vertolking en vertaling in strafrechtprocedures

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In overeenstemming met EU-richtlijn 2010/64/EU, wierven de Britse strafrechtbanken tot 
eind januari 2012 tolken rechtstreeks aan uit het nationale register voor gerechtstolken. Deze 
tolken zijn onderworpen aan een grondig veiligheidsonderzoek en beschikken over de nodige 
deskundigheid ten aanzien van de specifieke omstandigheden van rechtszaken. Sinds februari 
2012 heeft het Ministerie van Justitie een contract afgesloten met een privéonderneming die 
tolkdiensten moet leveren, om zogezegd de overheidsuitgaven te drukken. Indiener geeft een 
bijzonder gedetailleerd overzicht van de gevolgen en de mislukkingen van dit beleid. Hij 
verzoekt het Parlement om te overwegen om gemeenschappelijke normen vast te stellen voor 
gerechtstolken en om in ieder geval een onderzoek in te stellen naar de Britse ambtenaren en 
hen aansprakelijk te stellen voor de situatie, om ervoor te zorgen dat zulke situaties zich niet 
meer kunnen voordoen in de toekomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafrechtprocedures 
heeft een omzettingsdeadline op 27 oktober 2013.  De richtlijn wordt tot op heden nog niet 
toegepast door het VK. Eenmaal toegepast, zal de kwestie van kwaliteit en toereikendheid van 
vertolking in strafrechtprocedures vallen onder EU-wetgeving zoals hieronder beschreven.
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De richtlijn bepaalt dat alle lidstaten ervoor moeten zorgen dat een verdachte of beklaagde die 
de taal van de strafrechtprocedures niet begrijpt of spreekt, een tolk en een vertaling van 
relevante documenten ter beschikking wordt gesteld. Hoewel de richtlijn niet vastlegt hoe een 
lidstaat de betreffende diensten moet leveren (d.w.z. ofwel rechtstreeks, ofwel door de dienst 
uit te besteden), bepaalt deze in artikel 2, lid 8 wel dat "Vertolking die overeenkomstig dit 
artikel wordt verstrekt, van voldoende kwaliteit is om het eerlijke verloop van de procedure te 
waarborgen, met name door ervoor te zorgen dat de verdachte of beklaagde geïnformeerd is 
over de zaak tegen hem en in staat is zijn recht van verdediging uit te oefenen." In deze 
context bepaalt overweging 26 dat "Wanneer de kwaliteit van de vertolking onvoldoende 
wordt geacht om het recht op een eerlijk proces te garanderen, de bevoegde autoriteiten de 
aangestelde tolk moeten kunnen vervangen."

Artikel 5, lid 1, legt vast dat "De lidstaten (...) concrete maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat de verstrekte vertolking en vertaling voldoen aan de kwaliteitsvereisten in 
artikel 2, lid 8, en artikel 3, lid 9." Uit dit artikel blijkt dat de richtlijn de lidstaten een 
verplicht eindresultaat oplegt, namelijk het voorzien in kwaliteitsvertolking en -vertaling.  
Hoewel de lidstaten een ruime beoordelingsmarge hebben met betrekking tot het kiezen van 
een methode, zullen zij om te kunnen voldoen aan de letter en geest van de richtlijn de 
Commissie verplicht moeten mededelen welke concrete maatregelen zij hebben genomen, 
welke o.a. wettelijke en niet-wettelijke maatregelen moeten bevatten, zoals minimale 
kwalificaties, accreditatie, certificatie, verplichte opleiding en minimumloon.

Daarnaast, bepaalt artikel 5, lid 2, tevens dat "Om adequate vertolking en vertaling en 
efficiënte toegang hiertoe te bevorderen streven de lidstaten naar de instelling van een 
register of registers van onafhankelijke vertalers en tolken die naar behoren zijn 
gekwalificeerd. Zodra dit register of deze registers zijn opgesteld, worden zij, waar passend, 
beschikbaar gesteld aan de relevante autoriteiten."
In de lopende uitvoeringswerkzaamheden voorafgaand aan de omzettingsdatum van oktober 
2013, benadrukt de Commissie dat er moet worden toegezien op kwaliteitsvertolking en -
vertaling en dat de lidstaten de vereiste concrete maatregelen voorhanden moeten hebben om 
dit alles te kunnen bereiken.

Conclusie

Hoewel er met betrekking tot het onderwerp van het verzoekschrift momenteel geen EU-actie 
ondernomen kan worden, zal er bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/64/EU op de 
omzettingsdatum van 27 oktober 2013 een verplichting afgeleid uit EU-recht opgelegd 
worden aan de lidstaten, om zo de kwaliteit van vertolking in strafrechtprocedures te 
waarborgen. De uitvoeringsvoorwaarden van deze verplichting blijven een zaak voor de 
lidstaten.


