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I
(Wetgevingshandelingen)

RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2012/13/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 mei 2012
betreffende het recht op informatie in strafprocedures
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

De toepassing van het beginsel van wederzijdse erken
ning van strafrechtelijke beslissingen veronderstelt weder
zijds vertrouwen van de lidstaten in elkaars strafrechts
telsels. De omvang van die wederzijdse erkenning hangt
nauw samen met het bestaan en de inhoud van bepaalde
parameters, waaronder regelingen voor de bescherming
van de rechten van verdachten of beklaagden en gemeen
schappelijke minimumnormen, die noodzakelijk zijn om
de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning
te vergemakkelijken.

(4)

Wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken kan
alleen effectief functioneren in een geest van vertrouwen,
waarbij niet alleen de gerechtelijke autoriteiten, maar alle
bij de strafprocedure betrokken actoren beslissingen van
de gerechtelijke autoriteiten van de andere lidstaten als
gelijkwaardig aan hun eigen beslissingen beschouwen;
daarbij gaat het niet alleen om het vertrouwen dat de
regels van de andere lidstaten adequaat zijn, maar ook
om het vertrouwen dat die regels correct worden toege
past.

(5)

In artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie (hierna „het Handvest” genoemd) en
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe
den (hierna het „EVRM” genoemd) is het recht op een
eerlijk proces vastgelegd. Artikel 48, lid 2, van het Hand
vest garandeert de eerbiediging van de rechten van de
verdediging.

(6)

In artikel 6 van het Handvest en artikel 5 EVRM is het
recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon vast
gelegd. Dat recht mag niet verder worden ingeperkt
dan is toegestaan overeenkomstig artikel 5 EVRM, en
dan kan worden afgeleid uit de jurisprudentie van het
Europees Hof voor de rechten van de mens.

(7)

Hoewel alle lidstaten partij zijn bij het EVRM, heeft de
ervaring geleerd dat dit gegeven alleen niet altijd zorgt
voor een voldoende mate van vertrouwen in de straf
rechtstelsels van andere lidstaten.

(8)

Versterking van wederzijds vertrouwen vereist gedetail
leerde regels inzake de bescherming van de procedurele
rechten en waarborgen die voortvloeien uit het Handvest
en het EVRM.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 82, lid 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Unie stelt zich ten doel een ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen. Vol
gens de conclusies van het voorzitterschap van de Euro
pese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, en
met name punt 33, moet het beginsel van wederzijdse
erkenning van vonnissen en andere beslissingen van
rechterlijke instanties de hoeksteen van de justitiële sa
menwerking in burgerlijke en in strafzaken binnen de
Unie worden, omdat een versterkte wederzijdse erken
ning en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de
wetgevingen de samenwerking tussen de bevoegde auto
riteiten en de rechtsbescherming van het individu ten
goede zouden komen.
Op 29 november 2000 heeft de Raad, in overeenstem
ming met de conclusies van Tampere, een programma
van maatregelen goedgekeurd om uitvoering te geven aan
het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrech
telĳke beslissingen (3). In de inleiding van dit programma
werd gesteld dat wederzijdse erkenning is „bedoeld om
de samenwerking tussen de lidstaten en de bescherming
van de rechten van het individu te versterken”.

(1) PB C 54 van 19.2.2011, blz. 48.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 13 december 2011 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
26 april 2012.
(3) PB C 12 van 15.1.2001, blz. 10.
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(9)

Artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie voorziet in de vaststelling van
minimumvoorschriften die in de lidstaten van toepassing
zijn, ter bevordering van wederzijdse erkenning van von
nissen en rechterlijke beslissingen en van politiële en
justitiële samenwerking in strafzaken met een grensover
schrijdende dimensie. Dat artikel verwijst naar „de rech
ten van personen in de strafvordering” als een van de
gebieden waarop minimumvoorschriften kunnen worden
vastgesteld.

(10)

Gemeenschappelijke minimumvoorschriften dienen te lei
den tot meer vertrouwen in de strafrechtstelsels van alle
lidstaten, dat op zijn beurt zou moeten leiden tot effi
ciëntere justitiële samenwerking in een klimaat van we
derzijds vertrouwen. Dergelijke gemeenschappelijke mini
mumvoorschriften dienen ook op het gebied van infor
matie in strafprocedures te worden vastgelegd.

(11)

Op 30 november 2009 keurde de Raad een resolutie
goed betreffende een routekaart ter versterking van de
procedurele rechten van verdachten of beklaagden in
strafprocedures (1) (hierna „de routekaart” genoemd). In
de routekaart, waarin een stapsgewijze benadering wordt
voorgestaan, werd opgeroepen tot de vaststelling van
maatregelen met betrekking tot het recht op vertaling
en vertolking (maatregel A), het recht op informatie
over de rechten en informatie over de beschuldiging
(maatregel B), het recht op juridisch advies en rechtsbij
stand (maatregel C), het recht op communicatie met fa
milie, werkgever en consulaire autoriteiten (maatregel D)
en bijzondere waarborgen voor kwetsbare verdachten of
beklaagden (maatregel E). In de routekaart wordt bena
drukt dat de volgorde van de rechten slechts indicatief is
en dat de prioriteiten dus kunnen worden verlegd. De
routekaart is bedoeld als een totaalpakket: pas wanneer
alle onderdelen ten uitvoer zijn gelegd, zal het effect
optimaal zijn.

(12)

Op 11 december 2009 verklaarde de Europese Raad zich
ingenomen met de routekaart en maakte hij deze tot
onderdeel van het programma van Stockholm — Een
open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming
van de burger (2) (punt 2.4). De Europese Raad onder
streepte het feit dat de routekaart niet uitputtend is, door
de Commissie uit te nodigen te onderzoeken welke mini
male procedurele rechten verdachten en beklaagden ver
der kunnen worden toegekend, en te beoordelen of an
dere vraagstukken, bijvoorbeeld het vermoeden van on
schuld, dienen te worden aangepakt om op dit gebied tot
een betere samenwerking te komen.

(13)

De eerste maatregel voortvloeiend uit de routekaart die is
vastgesteld (maatregel A), was Richtlijn 2010/64/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010
betreffende het recht op vertolking en vertaling in straf
procedures (3).

(14)

Deze richtlijn heeft betrekking op maatregel B van de
routekaart. Zij bevat gemeenschappelijke minimumnor
men die — teneinde het wederzijdse vertrouwen tussen
de lidstaten te vergroten — van toepassing zijn op het

(1) PB C 295 van 4.12.2009, blz. 1.
(2) PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.
(3) PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1.
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verstrekken van informatie over rechten en over de be
schuldiging aan personen die worden verdacht of be
schuldigd van een strafbaar feit. Deze richtlijn is geënt
op de in het Handvest neergelegde rechten, in het bij
zonder de artikelen 6, 47 en 48, die op hun beurt zijn
gebaseerd op de artikelen 5 en 6 EVRM, zoals uitgelegd
door het Europees Hof voor de rechten van de mens. In
deze richtlijn wordt de term „beschuldiging” gebruikt om
hetzelfde begrip aan te duiden als de term „ingestelde
vervolging” in artikel 6, lid 1, EVRM.
(15)

In de mededeling van 20 april 2010 „Een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa
— Actieplan ter uitvoering van het programma van
Stockholm”, kondigde de Commissie aan in 2010 een
voorstel te zullen presenteren over het recht op informa
tie over rechten en informatie over de beschuldiging.

(16)

Deze richtlijn dient te gelden voor verdachten en be
klaagden, ongeacht hun juridische status, burgerschap
of nationaliteit.

(17)

In sommige lidstaten is een andere autoriteit dan een in
strafzaken bevoegde rechtbank bevoegd tot het opleggen
van sancties met betrekking tot relatief lichte strafbare
feiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met betrekking
tot verkeersovertredingen die op grote schaal worden
begaan en die kunnen worden vastgesteld naar aanleiding
van een verkeerscontrole. In dergelijke situaties zou het
onredelijk zijn de bevoegde autoriteit te verplichten alle
rechten te waarborgen waarin deze richtlijn voorziet. Als
het recht van een lidstaat erin voorziet dat voor lichte
strafbare feiten een sanctie wordt opgelegd door een der
gelijke autoriteit, en tegen het opleggen van deze sanctie
beroep bij een in strafzaken bevoegde rechtbank kan
worden ingesteld ofwel dat de zaak op andere wijze
naar een dergelijke rechtbank wordt verwezen, dient
deze richtlijn derhalve alleen van toepassing te zijn op
de procedure die bij deze rechtbank wordt gevoerd naar
aanleiding van dit beroep of die verwijzing.

(18)

Het recht op informatie over procedurele rechten, dat
volgt uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor
de rechten van de mens, dient in deze richtlijn expliciet
te worden vastgelegd.

(19)

Verdachten of beklaagden dienen door de bevoegde au
toriteiten onverwijld, mondeling of schriftelijk, te worden
ingelicht over de in het nationale recht geldende rechten
die essentieel zijn om het eerlijke verloop van de pro
cedure te waarborgen, zoals bepaald in deze richtlijn. Met
het oog op een praktische en daadwerkelijke uitoefening
van deze rechten dient deze informatie in de loop van de
procedure onverwijld te worden verstrekt, uiterlijk vóór
het eerste officiële verhoor van de verdachte of beklaagde
door de politie of een andere bevoegde autoriteit.

(20)

Deze richtlijn legt minimumvoorschriften vast met be
trekking tot de informatie over de rechten van verdach
ten of beklaagden. Dit laat onverlet de informatie over
andere procedurele rechten die op grond van het Hand
vest, het EVRM, het nationale recht en het toepasselijke
recht van de Unie zoals uitgelegd door de betrokken
rechterlijke instanties dient te worden verstrekt. Zodra
informatie over een bepaald recht is verstrekt, hoeven
de bevoegde autoriteiten deze informatie niet nogmaals
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verdediging te kunnen voorbereiden en die met het oog
op een eerlijk verloop van de procedure is geboden.

te verstrekken, tenzij de specifieke omstandigheden van
het geval of de in de nationale wet neergelegde specifieke
voorschriften daartoe nopen.
(21)

Wanneer deze richtlijn verwijst naar verdachten of be
klaagden die zijn aangehouden of gedetineerd, dient hier
onder te worden verstaan betrokkenen die in de loop van
een strafprocedure van hun vrijheid zijn beroofd als be
doeld in artikel 5, lid 1, onder c), EVRM, zoals uitgelegd
in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rech
ten van de mens.

(22)

Wanneer verdachten of beklaagden zijn aangehouden of
gedetineerd, dienen zij te worden geïnformeerd over de
toepasselijke procedurele rechten door middel van een
schriftelijke verklaring van rechten, in gemakkelijk te be
grijpen bewoordingen opgesteld, om hen te helpen bij
het daadwerkelijk begrijpen van hun rechten. Een derge
lijke verklaring van rechten dient onverwijld aan elke
aangehouden persoon te worden verstrekt wanneer hij
in het kader van een strafprocedure door de tussenkomst
van een rechtshandhavingsautoriteit van zijn vrijheid is
beroofd. Deze verklaring dient basisinformatie te bevat
ten over de mogelijkheden om de rechtmatigheid van de
aanhouding aan te vechten, een herziening van de deten
tie te bekomen of om voorlopige invrijheidstelling te
verzoeken, indien en voor zover het nationale recht in
een dergelijk recht voorziet. Om de lidstaten te helpen bij
het opstellen van een verklaring van rechten, is in bijlage
I een model opgenomen. Dit model is indicatief en kan
worden herzien in het kader van het verslag van de
Commissie over de toepassing van deze richtlijn alsmede
wanneer alle maatregelen van de routekaart in werking
zijn getreden. In de verklaring van rechten kunnen ook
de andere in de betrokken lidstaat geldende procedurele
rechten worden opgenomen.

(23)

Specifieke voorwaarden en voorschriften met betrekking
tot het recht van verdachten of beklaagden om één an
dere persoon te laten informeren over hun aanhouding
of detentie worden door de lidstaten vastgesteld in hun
nationale recht. Zoals in de routekaart is bepaald, dient
de uitoefening van dat recht het goede verloop van de
strafprocedure niet te belemmeren.

(24)

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bepalingen in het
nationale recht betreffende de veiligheid van personen die
in detentiecentra verblijven.

(25)

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat bij de verstrek
king van informatie overeenkomstig deze richtlijn, ver
dachten of beklaagden indien nodig kunnen beschikken
over vertaling of vertolking in een taal die zij begrijpen,
overeenkomstig de normen van Richtlijn 2010/64/EU.

(26)

Bij het verstrekken van informatie aan verdachten of
beklaagden overeenkomstig deze richtlijn dienen de be
voegde autoriteiten bijzondere aandacht te hebben voor
personen die de inhoud of de betekenis van de informatie
niet kunnen begrijpen vanwege bijvoorbeeld hun jeug
dige leeftijd of hun mentale of fysieke gesteldheid.

(27)

Een persoon die ervan wordt beschuldigd een strafbaar
feit te hebben begaan, dient alle informatie over de be
schuldiging te ontvangen die hij nodig heeft om zijn
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(28)

De informatie aan verdachten of beklaagden over het
strafbare feit waarvan ze worden verdacht of beschuldigd,
dient onverwijld, doch zonder lopende onderzoeken te
schaden, te worden verstrekt, en uiterlijk vóór hun eerste
officiële verhoor door de politie of een andere bevoegde
autoriteit. Met het oog op een eerlijk verloop van de
procedure en op de daadwerkelijke uitoefening van de
rechten van de verdediging dient de omschrijving van
het strafbare feit waarvan de persoon wordt verdacht of
beschuldigd, met inbegrip van, indien bekend, tijd en
plaats en de mogelijke wettelijke kwalificatie van het ver
meende strafbare feit, te worden verstrekt in voldoende
detail, rekening houdend met de fase waarin de strafpro
cedure zich bevindt.

(29)

Wanneer in de loop van de strafprocedure de details van
de beschuldiging zodanig veranderen dat de positie van
verdachten of beklaagden hierdoor wezenlijk is ver
anderd, dient dit hun, indien dit noodzakelijk is om
een eerlijk verloop van de procedure te waarborgen, te
worden meegedeeld en voldoende tijdig zodat de rechten
van de verdediging daadwerkelijk kunnen worden uitge
oefend.

(30)

Documenten en, indien aangewezen, foto’s en geluids- en
beeldopnamen die essentieel zijn om de rechtmatigheid
van de aanhouding of de detentie van verdachten of
beklaagden op doeltreffende wijze aan te vechten over
eenkomstig het nationale recht, dienen hun of hun ad
vocaat ter beschikking te worden gesteld uiterlijk voordat
een bevoegde gerechtelijke autoriteit is gehouden een
beslissing te nemen over de rechtmatigheid van de aan
houding of de detentie overeenkomstig artikel 5, lid 4,
EVRM, en voldoende tijdig om het recht op aanvechting
van de rechtmatigheid van de aanhouding of de detentie
daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.

(31)

Voor de toepassing van deze richtlijn dient toegang tot
de op de zaak betrekking hebbende bewijsstukken, zoals
gedefinieerd in het nationale recht, die belastend of ont
lastend voor de verdachte of beklaagde zijn en die de
bevoegde autoriteiten in hun bezit hebben, mede te om
vatten toegang tot stukken zoals documenten en, indien
aangewezen, foto’s en geluids- en beeldopnamen. Dit
materiaal kan zijn gevoegd in een procesdossier of an
derszins door de bevoegde autoriteiten op passende wijze
worden bewaard overeenkomstig het nationale recht.

(32)

De toegang, overeenkomstig deze richtlijn, tot bewijs
stukken waarover de bevoegde autoriteiten beschikken
die belastend of ontlastend voor de verdachte of de be
klaagde zijn, kan overeenkomstig het nationale recht
worden geweigerd, indien door die toegang het leven
of de grondrechten van een andere persoon ernstig in
het gedrang zouden kunnen komen of indien de weige
ring van die toegang strikt noodzakelijk is ter bescher
ming van een zwaarwegend algemeen belang. De weige
ring van dergelijke toegang dient te worden afgewogen
tegen de rechten van de verdediging van de verdachte of
beklaagde, rekening houdend met de verschillende fasen
van de strafprocedure. Beperkingen van dergelijke toe
gang dienen strikt te worden geïnterpreteerd, volgens
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overlevering tussen de lidstaten (1). Om de lidstaten te
helpen bij het opstellen van een verklaring van rechten
voor dergelijke personen, is in bijlage II een model opge
nomen. Dit model is indicatief en kan worden herzien in
het kader van het verslag van de Commissie over de
tenuitvoerlegging van deze richtlijn alsmede wanneer
alle maatregelen van de routekaart in werking zijn getre
den.

het beginsel van het recht op een eerlijk proces, zoals
bepaald in het EVRM en uitgelegd in de jurisprudentie
van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
(33)

Het recht op toegang tot de stukken van een dossier mag
geen afbreuk doen aan de bepalingen in het nationale
recht betreffende de bescherming van persoonsgegevens
en de verblijfplaats van beschermde getuigen.

(34)

De in deze richtlijn bedoelde toegang tot de stukken van
het dossier dient kosteloos te zijn; dit laat onverlet de
bepalingen in het nationale recht die voorzien in de
betaling van kosten voor kopieën van documenten uit
het dossier of voor verzending van stukken aan de be
trokkenen of hun advocaat.

(35)

Wanneer overeenkomstig deze richtlijn informatie is ver
strekt, dienen de bevoegde instanties dit te registreren
overeenkomstig de bestaande registratieprocedures in
het nationale recht en dit dient niet te leiden tot bij
komende verplichtingen om nieuwe mechanismen in te
voeren of aanvullende administratieve lasten.

(36)

Een verdachte of beklaagde of zijn advocaat dient het
recht te hebben om, overeenkomstig het nationale recht,
een verzuim of weigering van de bevoegde autoriteiten
om overeenkomstig deze richtlijn informatie te verstrek
ken of toegang te verlenen tot bepaalde stukken van het
dossier, aan te vechten. Dit recht verplicht de lidstaten er
niet toe te voorzien in een specifieke beroepsprocedure,
een afzonderlijk mechanisme of een klachtenprocedure
waarin het verzuim of de weigering kan worden aange
vochten.

(37)

Zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht en aan de verschillen in rechterlijke
organisaties binnen de Unie, dienen de lidstaten ervoor
te zorgen of aan te moedigen dat de betrokken functio
narissen in de lidstaten een passende opleiding met be
trekking tot de doelstellingen van deze richtlijn krijgen.

(38)

De lidstaten dienen al het nodige te ondernemen om aan
deze richtlijn te voldoen. Een aantal bepalingen, zoals de
verplichting de verdachte of beklaagde in eenvoudige en
begrijpelijke bewoordingen informatie over zijn rechten
te verstrekken, kan praktisch en doeltreffend worden
geïmplementeerd met verschillende middelen, waaronder
niet-wetgevende maatregelen, bijvoorbeeld een passende
opleiding voor de bevoegde autoriteiten of een verklaring
van rechten die in een eenvoudige en niet-technische taal
is opgesteld zodat zij gemakkelijk kan worden begrepen
door een leek zonder kennis van het strafprocesrecht.

(39)

Het recht op schriftelijke informatie over rechten bij aan
houding waarin deze richtlijn voorziet, dient mutatis mu
tandis ook te gelden voor personen die zijn aangehouden
met het oog op de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel
als
bedoeld
in
Kaderbesluit
2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
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(40)

In deze richtlijn worden minimumvoorschriften vast
gesteld. De lidstaten kunnen de in deze richtlijn vast
gestelde rechten uitbreiden om een hoger beschermings
niveau te bieden, ook in situaties die niet uitdrukkelijk in
deze richtlijn aan bod komen. Het beschermingsniveau
mag nooit lager zijn dan de normen die opgenomen zijn
in het EVRM, zoals uitgelegd in de rechtspraak van het
Europees Hof voor de rechten van de mens.

(41)

Deze richtlijn is in overeenstemming met de grondrech
ten en de in het Handvest vervatte beginselen. Zij beoogt
met name het recht op vrijheid, het recht op een eerlijk
proces en de rechten van de verdediging te beschermen.
Zij dient dan ook dienovereenkomstig ten uitvoer te
worden gelegd.

(42)

De bepalingen van deze richtlijn die overeenkomen met
door het EVRM gewaarborgde rechten, dienen te worden
uitgelegd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met
deze rechten, zoals die zijn ontwikkeld in de desbetref
fende rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten
van de mens.

(43)

Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de
totstandbrenging van gemeenschappelijke minimumnor
men betreffende het recht op informatie in strafprocedu
res, op nationaal, regionaal noch lokaal niveau op af
doende wijze door een eenzijdig optreden van de lidsta
ten kan worden bereikt en derhalve, wegens de omvang
en gevolgen ervan, beter op het niveau van de Unie kan
worden bereikt, kan de Unie, overeenkomstig het in ar
tikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde even
redigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat
nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(44)

Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende
de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten
aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht,
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en
het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, hebben die lidstaten te kennen gegeven dat zij
aan de vaststelling en toepassing van deze richtlijn wen
sen deel te nemen.

(45)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, neemt
Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze richt
lijn; deze is bijgevolg niet bindend voor, noch van toe
passing op deze lidstaat,

(1) PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Deze richtlijn legt voorschriften vast met betrekking tot het
recht op informatie van verdachten of beklaagden over hun
rechten in strafprocedures en over de tegen hen ingebrachte
beschuldiging. De richtlijn legt ook voorschriften vast met be
trekking tot het recht op informatie van personen tegen wie een
Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd ten aanzien van
hun rechten.
Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn geldt voor personen, vanaf het ogenblik
waarop de bevoegde autoriteiten van een lidstaat hen ervan in
kennis stellen dat zij ervan worden verdacht of beschuldigd een
strafbaar feit te hebben begaan, tot de beëindiging van de pro
cedure, dat wil zeggen, tot de definitieve vaststelling dat zij het
strafbare feit al dan niet hebben begaan, met inbegrip van,
indien van toepassing, de strafoplegging en de uitkomst in
een eventuele beroepsprocedure.
2.
Als het recht van een lidstaat erin voorziet dat voor lichte
strafbare feiten een sanctie wordt opgelegd door een andere
autoriteit dan een in strafzaken bevoegde rechtbank en tegen
het opleggen van deze sanctie beroep bij deze rechtbank kan
worden ingesteld, is deze richtlijn alleen van toepassing op de
procedure voor deze rechtbank als gevolg van dit beroep.
Artikel 3
Recht op informatie over rechten
1.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden
onverwijld informatie krijgen over ten minste de volgende pro
cedurele rechten, zoals die van toepassing zijn op grond van het
nationale recht, opdat deze rechten daadwerkelijk kunnen wor
den uitgeoefend:
a) het recht op toegang tot een advocaat;
b) het recht op kosteloze rechtsbijstand en de voorwaarden
waaronder deze bijstand kan worden verkregen;
c) het recht op informatie over de beschuldiging overeenkom
stig artikel 6;
d) het recht op vertolking en vertaling;
e) het zwijgrecht.
2.
De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 bedoelde infor
matie mondeling of schriftelijk en in eenvoudige en toeganke
lijke bewoordingen wordt verstrekt, waarbij rekening wordt ge
houden met eventuele specifieke behoeften van kwetsbare ver
dachten of beklaagden.
Artikel 4
Verklaring van rechten bij aanhouding
1.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden
die zijn aangehouden of gedetineerd, onverwijld in het bezit
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worden gesteld van een schriftelijke verklaring van rechten. Zij
worden in de gelegenheid gesteld om de verklaring van rechten
te lezen en mogen deze in hun bezit houden zolang zij van hun
vrijheid zijn beroofd.
2.
Naast de in artikel 3 bedoelde informatie, bevat de in lid 1
van dit artikel bedoelde verklaring van rechten informatie over
de volgende rechten, zoals die van toepassing zijn op grond van
het nationale recht:
a) het recht op toegang tot de stukken van het dossier;
b) het recht om consulaire autoriteiten en één persoon op de
hoogte te laten stellen;
c) het recht op toegang tot dringende medische bijstand, en
d) het maximumaantal uren of dagen dat verdachten of be
klaagden van hun vrijheid mogen worden beroofd voordat
zij aan een gerechtelijke autoriteit moeten worden voor
geleid.
3.
De verklaring van rechten bevat tevens basisinformatie
over de eventuele mogelijkheden, overeenkomstig het nationale
recht, om de rechtmatigheid van de aanhouding aan te vechten,
om een herziening van de detentie te bekomen, of om voor
lopige invrijheidstelling te verzoeken.
4.
De verklaring van rechten is in eenvoudige en toeganke
lijke bewoordingen opgesteld. Bijlage I bevat een indicatief mo
del van een dergelijke verklaring.
5.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden de
verklaring van rechten ontvangen opgesteld in een taal die zij
begrijpen. Als er geen verklaring van rechten in de passende taal
beschikbaar is, worden de rechten aan de verdachten of beklaag
den mondeling meegedeeld in een taal die zij begrijpen. Aan de
betrokkenen moet vervolgens zonder onnodig uitstel een ver
klaring van rechten worden verstrekt in een taal die zij begrij
pen.
Artikel 5
Verklaring van rechten in procedures ter uitvoering van
een Europees aanhoudingsbevel
1.
De lidstaten zien erop toe dat personen die zijn aange
houden met het oog op de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel onverwijld een passende verklaring van rech
ten ontvangen met informatie over hun rechten zoals voorzien
in de wet van de uitvoerende lidstaat tot uitvoering van Kader
besluit 2002/584/JBZ.
2.
De verklaring van rechten is in eenvoudige en toeganke
lijke bewoordingen opgesteld. Bijlage II bevat een indicatief
model van een dergelijke verklaring.
Artikel 6
Recht op informatie over de beschuldiging
1.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden
informatie ontvangen over het strafbare feit waarvan zij worden
verdacht of beschuldigd. Deze informatie wordt onverwijld ver
strekt en is zo gedetailleerd als noodzakelijk is om het eerlijke
verloop van de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van
de rechten van de verdediging te waarborgen.
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2.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden
die zijn aangehouden of gedetineerd, in kennis worden gesteld
van de redenen voor hun aanhouding of detentie, met inbegrip
van het strafbare feit waarvan zij worden verdacht of beschul
digd.
3.
De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk op het moment dat
het gerecht wordt verzocht een beslissing te nemen over de
gegrondheid van de beschuldiging, gedetailleerde informatie
wordt verstrekt over de beschuldiging, met inbegrip van de
aard en de wettelijke kwalificatie van het strafbare feit, alsmede
over de aard van de beweerde betrokkenheid van de beklaagde.
4.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden
onverwijld in kennis worden gesteld van wijzigingen in de over
eenkomstig dit artikel verstrekte informatie, indien dit nodig is
om een eerlijk verloop van de procedure te waarborgen.
Artikel 7
Recht op toegang tot de stukken van het dossier
1.
Wanneer een persoon in enige fase van de strafprocedure
is aangehouden en gedetineerd, zien de lidstaten erop toe dat de
stukken betreffende de zaak die in het bezit zijn van de be
voegde autoriteiten en die essentieel zijn om de rechtmatigheid
van de aanhouding of de detentie overeenkomstig het nationale
recht daadwerkelijk aan te vechten, ter beschikking worden
gesteld van de aangehouden personen of hun advocaten.
2.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden of
hun advocaten toegang wordt verleend tot ten minste alle be
wijsstukken waarover de bevoegde autoriteiten beschikken en
die belastend of ontlastend voor de betrokkenen zijn, teneinde
een eerlijk verloop van de procedure te waarborgen en de voor
bereiding van de verdediging mogelijk te maken.
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Artikel 8
Registratie en rechtsmiddelen
1.
De lidstaten zien erop toe dat wanneer informatie wordt
verstrekt aan verdachten of beklaagden overeenkomstig de ar
tikelen 3 tot en met 6, dit wordt geregistreerd volgens de regis
tratieprocedure waarin het recht van de betrokken lidstaat voor
ziet.
2.
De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden of
hun advocaten het recht hebben om, overeenkomstig de pro
cedures waarin het nationale recht voorziet, het eventuele ver
zuim of de eventuele weigering van de bevoegde autoriteiten
om informatie te verstrekken overeenkomstig deze richtlijn, aan
te vechten.
Artikel 9
Opleiding
Onverminderd de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
en verschillen in gerechtelijke organisaties binnen de Unie, ver
zoeken de lidstaten degenen die verantwoordelijk zijn voor de
opleiding van rechters, aanklagers, politiefunctionarissen en jus
titieel personeel betrokken bij strafprocedures, te voorzien in
passende opleiding met betrekking tot de doelstellingen van
deze richtlijn.
Artikel 10
Non-regressie
Geen enkele bepaling in deze richtlijn mag worden opgevat als
een beperking of afwijking van de rechten of procedurele waar
borgen die voortvloeien uit het Handvest, uit het EVRM, uit
andere relevante bepalingen van het internationale recht of uit
het recht van de lidstaten dat een hoger beschermingsniveau
biedt.
Artikel 11

3.
Onverminderd lid 1 wordt met het oog op de daadwer
kelijke uitoefening van de rechten van de verdediging tijdig
toegang tot de in lid 2 bedoelde stukken verleend, uiterlijk op
het moment dat het gerecht wordt verzocht een beslissing te
nemen over de gegrondheid van de beschuldiging. Indien de
bevoegde autoriteiten in het bezit komen van aanvullende be
wijsstukken, verlenen zij daartoe tijdig toegang, zodat deze kun
nen worden bestudeerd.
4.
In afwijking van de leden 2 en 3 kan, op voorwaarde dat
het recht op een eerlijk proces hierdoor niet wordt geschonden,
de toegang tot bepaalde stukken worden geweigerd indien door
die toegang het leven of de grondrechten van een andere per
soon ernstig in het gedrang zouden kunnen komen of indien
die weigering strikt noodzakelijk is ter bescherming van een
zwaarwegend algemeen belang, zoals wanneer door de toegang
een lopend onderzoek zou kunnen worden geschaad of de
nationale veiligheid van de lidstaat waar de strafprocedure wordt
gevoerd ernstig zou kunnen worden bedreigd. De lidstaten zien
erop toe dat, overeenkomstig de procedures in hun nationale
recht, het besluit om overeenkomstig dit lid de toegang tot
bepaalde stukken te weigeren, wordt genomen door een gerech
telijke autoriteit of ten minste onderworpen is aan toetsing door
een gerechtelijke autoriteit.
5.
De in dit artikel bedoelde toegang wordt kosteloos ver
leend.

Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 2 juni 2014
aan deze richtlijn te voldoen.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van deze bepa
lingen mee.
3.
Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in
de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 12
Verslag
De Commissie dient uiterlijk op 2 juni 2015 een verslag in bij
het Europees Parlement en de Raad waarin wordt beoordeeld in
hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen
om aan deze richtlijn te voldoen, indien nodig vergezeld van
wetgevingsvoorstellen.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Artikel 14
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Straatsburg, 22 mei 2012.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

N. WAMMEN
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BIJLAGE I

Indicatief model voor een verklaring van rechten
Dit model is uitsluitend bedoeld om nationale autoriteiten te helpen bij de opstelling van een dergelijke verklaring op
nationaal niveau. De lidstaten zijn niet verplicht dit model te gebruiken. Bij het opstellen van hun verklaring van rechten
kunnen de lidstaten dit model wijzigen om het in overeenstemming te brengen met hun nationale bepalingen en kunnen
zij ook bijkomende nuttige informatie toevoegen. De lidstaten overhandigen de verklaring van rechten bij de aanhouding
of inhechtenisneming. Dit belet de lidstaten evenwel niet om een verdachte of beklaagde ook in andere situaties tijdens de
strafprocedure schriftelijke informatie te verstrekken.
U hebt de volgende rechten wanneer u bent aangehouden of in hechtenis bent genomen:

A. BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT/RECHT OP RECHTSBIJSTAND
U hebt het recht om vertrouwelijk met een advocaat te spreken. Een advocaat is onafhankelijk van de politie. Vraag de
politie, indien u hulp nodig hebt, om met een advocaat in contact te komen; de politie zal u helpen. In bepaalde
gevallen kan de bijstand gratis zijn. Vraag de politie om meer informatie.
B. INFORMATIE OVER DE BESCHULDIGING
U hebt het recht te weten waarom u bent aangehouden of in hechtenis bent genomen en waarvan u wordt verdacht of
beschuldigd.
C. VERTOLKING EN VERTALING
Als u de taal niet spreekt of verstaat die wordt gesproken door de politie of de andere bevoegde autoriteiten, hebt u
recht op kosteloze bijstand van een tolk. De tolk kan u helpen om met uw advocaat te spreken en moet de inhoud van
dat gesprek vertrouwelijk houden. U hebt recht op vertaling van ten minste de relevante passages van essentiële
documenten, met inbegrip van het bevel van een rechter die uw aanhouding of bewaring bevestigt, de aanklacht of
tenlastelegging en het vonnis. In bepaalde gevallen kan een mondelinge vertaling of samenvatting worden verstrekt.
D. ZWIJGRECHT
Tijdens een verhoor door de politie of andere bevoegde autoriteiten bent u niet verplicht te antwoorden op vragen over
het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Uw advocaat kan u helpen om hierover te beslissen.
E. TOEGANG TOT DOCUMENTEN
Wanneer u bent aangehouden en in hechtenis bent genomen, hebt u (of uw advocaat) recht op toegang tot essentiële
documenten die u nodig hebt om de aanhouding of inhechtenisneming aan te vechten. Als uw zaak voor de rechtbank
komt, hebt u (of uw advocaat) recht op toegang tot materiële bewijsstukken die voor of tegen u spreken.
F. IEMAND IN KENNIS STELLEN VAN UW AANHOUDING OF INHECHTENISNEMING/UW CONSULAAT OF AM
BASSADE IN KENNIS STELLEN
Wanneer u bent aangehouden of in hechtenis bent genomen, kunt u de politie meedelen als u iemand in kennis wilt
laten stellen van uw hechtenis, bijvoorbeeld een familielid of uw werkgever. In bepaalde gevallen kan het recht om
andere personen in kennis te stellen van uw hechtenis tijdelijk beperkt zijn. In dergelijke gevallen zal de politie u
hierover informeren.
Als u een andere nationaliteit hebt, kunt u de politie meedelen wanneer u uw consulaire autoriteit of ambassade in
kennis wilt laten stellen van uw hechtenis. Deel de politie ook mee als u in contact wilt komen met een officiële
medewerker van het consulaat of de ambassade.
G. DRINGENDE MEDISCHE BIJSTAND
Wanneer u bent aangehouden of in hechtenis bent genomen, hebt u recht op dringende medische bijstand. Laat de
politie weten als u dringende medische zorg nodig hebt.
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H. DUUR VAN DE VRIJHEIDSBENEMING
Na uw aanhouding kunt u in hechtenis worden gehouden gedurende ten hoogste … [vul in het toepasselijke aantal
uren of dagen]. Aan het eind van deze periode moet u ofwel worden vrijgelaten, ofwel worden voorgeleid aan een
rechter die zal beslissen over de eventuele voortzetting van de hechtenis. Vraag uw advocaat of de rechter informatie
over de mogelijkheid om uw aanhouding aan te vechten, de hechtenis te toetsen of om voorlopige invrijheidstelling te
verzoeken.
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BIJLAGE II

Indicatief model voor een verklaring van rechten voor personen aangehouden op grond van een Europees
aanhoudingsbevel
Dit model is uitsluitend bedoeld om de nationale autoriteiten te helpen bij de opstelling van een verklaring van rechten
op nationaal niveau. De lidstaten zijn niet verplicht dit model te gebruiken. Bij het opstellen van hun verklaring van
rechten kunnen de lidstaten dit model wijzigen om het in overeenstemming te brengen met hun nationale bepalingen en
kunnen zij ook bijkomende nuttige informatie toevoegen.

U bent aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel. U hebt de volgende rechten:

A. INFORMATIE OVER HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
U hebt recht op informatie over de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel op grond waarvan u bent aange
houden.
B. BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
U hebt het recht om vertrouwelijk met een advocaat te spreken. Een advocaat is onafhankelijk van de politie. Vraag de
politie, indien u hulp nodig hebt, om met een advocaat in contact te komen; de politie zal u helpen. In bepaalde
gevallen kan de bijstand gratis zijn. Vraag de politie om meer informatie.
C. VERTOLKING EN VERTALING
Als u de taal niet spreekt of verstaat die wordt gesproken door de politie of de andere bevoegde autoriteiten, hebt u
recht op kosteloze bijstand van een tolk. De tolk kan u helpen om met uw advocaat te spreken en moet de inhoud van
dit gesprek vertrouwelijk houden. U hebt recht op een vertaling van het Europees aanhoudingsbevel in een taal die u
begrijpt. In bepaalde gevallen kan een mondelinge vertaling of samenvatting worden verstrekt.
D. MOGELIJKHEID TOT INSTEMMING
U kunt instemmen of niet instemmen met de overlevering aan het land dat u zoekt. Uw instemming zou de procedure
moeten versnellen. [Mogelijke toevoeging voor bepaalde lidstaten: Het kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn dit besluit
in een later stadium te wijzigen.] Vraag de autoriteiten of uw advocaat om meer informatie.
E. HOORZITTING
Als u niet instemt met uw overlevering, hebt u het recht door een gerechtelijke autoriteit te worden gehoord.
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