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I
(Wetgevingshandelingen)

RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2013/48/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 oktober 2013
betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten
brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren
tijdens de vrijheidsbeneming
wetgevingen de samenwerking tussen bevoegde autoritei
ten en de rechtsbescherming van het individu ten goede
zouden komen.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 82, lid 2, onder b),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

(3)

Krachtens artikel 82, lid 1, van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU), „berust de
justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie op het
beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke
uitspraken en beslissingen …”.

(4)

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.

(5)

Hoewel de lidstaten partij zijn bij het EVRM en bij het
IVBPR, heeft de ervaring geleerd dat dit gegeven alleen
niet altijd zorgt voor een voldoende mate van vertrou
wen in de strafrechtstelsels van andere lidstaten.

(6)

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. Versterking van wederzijds vertrouwen vereist ge
detailleerde regels inzake de bescherming van de pro
cedurele rechten en waarborgen die voortvloeien uit het
Handvest, het EVRM en het IVBPR. Versterking van we
derzijds vertrouwen vereist evenzeer, middels deze richt
lijn en andere maatregelen, een verdere ontwikkeling bin
nen de Unie van de in het Handvest en in het EVRM
vastgelegde minimumnormen.

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)

In artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie (het Handvest), artikel 6 van het Euro
pees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM) en arti
kel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten (het IVBPR) 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.
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

(1) PB C 43 van 15.2.2012, blz. 51.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 10 september 2013 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
7 oktober 2013.
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Artikel 82, lid 2, VWEU 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.

(8)

Gemeenschappelijke minimumvoorschriften moeten lei
den tot meer vertrouwen in de strafrechtstelsels van
alle lidstaten, hetgeen op zijn beurt moet leiden tot effi
ciëntere justitiële samenwerking in een klimaat van we
derzijds vertrouwen, en tot bevordering van een cultuur
van grondrechten in de Unie. Dergelijke gemeenschappe
lijke minimumvoorschriften moeten ook belemmeringen
voor het vrije verkeer van burgers wegnemen op het
gehele grondgebied van de lidstaten. Dergelijke gemeen
schappelijke minimumvoorschriften dienen te worden
vastgelegd op het gebied van het recht op toegang tot
een advocaat in strafprocedures, het recht om een derde
op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbene
ming en het recht om met derden en consulaire autori
teiten te communiceren tijdens die vrijheidsbeneming.

(9)

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 („de routekaart”) (1). In de routekaart,
waarin een stapsgewijze benadering wordt voorgestaan,
wordt 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 rechtsbijstand (maatregel C), het
recht te communiceren met familie, werkgever en con
sulaire autoriteiten (maatregel D), en bijzondere waarbor
gen voor kwetsbare verdachten of beklaagden (maatregel
E). In de routekaart wordt benadrukt dat de volgorde van
de rechten slechts indicatief is en dat deze overeenkom
stig de prioriteiten dus kan worden verlegd. De route
kaart is bedoeld als een totaalpakket: pas wanneer alle
onderdelen ten uitvoer zijn gelegd, zal het effect optimaal
zijn.

(10)

(11)

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.
Tot dusver zijn er twee maatregelen voortvloeiend uit de
routekaart vastgesteld, met name: Richtlijn 2010/64/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober
2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in
strafprocedures (3), en Richtlijn 2012/13/EU van 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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Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 be
treffende het recht op informatie in strafprocedures (4).
(12)

Deze richtlijn bevat minimumvoorschriften betreffende
het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures
en in procedures betreffende de tenuitvoerlegging van
een Europees aanhoudingsbevel krachtens Kaderbesluit
2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten (5) („procedures ter uit
voering van een Europees aanhoudingsbevel”) en het
recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf
de vrijheidsbeneming en het recht om met derden en met
consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrij
heidsbeneming. Op die manier bevordert de richtlijn de
toepassing van het Handvest, met name de artikelen 4, 6,
7, 47 en 48, door voort te bouwen op de artikelen 3, 5,
6 en 8 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, dat in zijn jurisprudentie,
geregeld normen vaststelt betreffende het recht op toe
gang tot een advocaat. In die jurisprudentie is onder meer
geoordeeld dat het eerlijke karakter van het proces vereist
dat een verdachte of beklaagde gebruik kan maken van
alle specifiek aan rechtsbijstand verbonden diensten. In
dat verband moeten de advocaten van verdachten of
beklaagden de fundamentele aspecten van de verdediging
onverkort kunnen waarborgen.

(13)

Onverminderd de krachtens het EVRM op de lidstaten
rustende verplichting om het recht op een eerlijk proces
te waarborgen, dienen procedures met betrekking tot
lichte strafbare feiten die in de gevangenis zijn gepleegd,
of tot in militair verband gepleegde strafbare feiten die
door een bevelvoerende officier worden behandeld, in
deze richtlijn niet als strafprocedures te worden aange
merkt.

(14)

Bij de uitvoering van deze richtlijn moet rekening gehou
den worden met de bepalingen van Richtlijn
2012/13/EU, die voorschrijven dat verdachten of be
klaagden onverwijld informatie krijgen over het recht
op toegang tot een advocaat en dat verdachten of be
klaagden die zijn aangehouden of gedetineerd onverwijld
in het bezit worden gesteld van een schriftelijke verkla
ring van rechten, met informatie over het recht op toe
gang tot een advocaat.

(15)

In deze richtlijn wordt verstaan onder „advocaat”, een
ieder die overeenkomstig het nationale recht, daaronder
begrepen op grond van een door een bevoegde instantie
verleende machtiging, gekwalificeerd en bevoegd is om
verdachten of beklaagden juridisch advies en juridische
bijstand te verlenen.

(16)

In sommige lidstaten is een andere autoriteit dan een in
strafzaken bevoegde rechtbank bevoegd tot het opleggen
van sancties, andere dan vrijheidsbeneming, met betrek
king tot relatief lichte strafbare feiten. Dit kan bijvoor
beeld het geval zijn met betrekking tot verkeersovertre
dingen die op grote schaal worden begaan en die kunnen
worden vastgesteld naar aanleiding van een verkeerscon
trole. In dergelijke situaties zou het onredelijk zijn de

(4) PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1.
(5) PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.
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bevoegde autoriteit te verplichten alle rechten te waar
borgen waarin deze richtlijn voorziet. Indien het recht
van een lidstaat erin voorziet dat voor lichte strafbare
feiten een sanctie wordt opgelegd door een dergelijke
autoriteit, en daartegen ofwel beroep kan worden in
gesteld ofwel dat de zaak anderszins kan worden door
verwezen naar een in strafzaken bevoegde rechtbank,
dient deze richtlijn derhalve alleen van toepassing te
zijn op de procedure die bij die rechtbank wordt gevoerd
naar aanleiding van dat beroep of die verwijzing.
(17)

In sommige lidstaten zijn bepaalde lichte feiten strafbaar
gesteld; het betreft met name lichte verkeersovertredin
gen, lichte overtredingen van algemene gemeentelijke ver
ordeningen en lichte overtredingen tegen de openbare
orde. In dergelijke situaties zou het onredelijk zijn de
bevoegde autoriteit te verplichten alle rechten te waar
borgen waarin deze richtlijn voorziet. Indien het recht
van een lidstaat erin voorziet dat voor lichte strafbare
feiten geen vrijheidsstraf kan worden opgelegd, dient
deze richtlijn derhalve alleen van toepassing te zijn op
procedures voor een in strafzaken bevoegde rechtbank.

(18)

Het toepassingsgebied van deze richtlijn ten aanzien van
bepaalde lichte strafbare feiten laat de EVRM-verplichting
van de lidstaten om het recht op een eerlijk proces te
waarborgen, daaronder begrepen het recht op rechtsbij
stand van een advocaat, onverlet.

(19)

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat verdachten of
beklaagden overeenkomstig deze richtlijn, het recht heb
ben zonder onnodig uitstel toegang te krijgen tot een
advocaat. Indien zij geen afstand hebben gedaan van
het desbetreffende recht, dienen verdachten of beklaag
den in ieder geval toegang tot een advocaat te hebben
tijdens de strafprocedure voor een rechtbank.

(20)

Voor de toepassing van deze richtlijn geldt niet als ver
hoor de eerste ondervraging, door de politie of een an
dere rechtshandhavingsautoriteit, waarvan het doel be
staat uit het identificeren van de betrokkenen, het con
troleren op wapenbezit of andere gelijkaardige veilig
heidskwesties, dan wel het nagaan of een onderzoek
moet worden ingesteld, bijvoorbeeld tijdens controles
langs de weg, of tijdens regelmatige steekproefsgewijze
controles wanneer de identiteit van een verdachte of be
klaagde nog niet is vastgesteld.

(21)

In de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens is bevestigd, dat indien een persoon die
geen verdachte of beklaagde is, zoals een getuige, ver
dachte of beklaagde wordt, die persoon tegen zelfincri
minatie beschermd dient te worden en zwijgrecht heeft.
Daarom verwijst deze richtlijn uitdrukkelijk naar de prak
tische situatie waarin een dergelijke persoon tijdens een
verhoor door de politie of een andere rechtshandhavings
autoriteit in het kader van een strafprocedure, verdachte
of beklaagde wordt. Indien tijdens een dergelijk verhoor
waarin een persoon die geen verdachte of beklaagde is,
verdachte of beklaagde wordt, dient het verhoor onmid
dellijk te worden stopgezet. Het verhoor kan evenwel
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worden voortgezet indien de persoon op de hoogte is
gesteld van het feit dat hij verdachte of beklaagde is en
hij de in deze richtlijn vastgestelde rechten ten volle kan
uitoefenen.

(22)

Verdachten of beklaagden dienen het recht te hebben de
advocaat die hen vertegenwoordigt onder vier ogen te
ontmoeten. De lidstaten kunnen praktische regelingen
treffen betreffende de duur en de frequentie van derge
lijke ontmoetingen, naargelang van de omstandigheden
van de procedures, in het bijzonder de complexiteit van
de zaak en de toepasselijke procedurele stappen. De lid
staten kunnen eveneens praktische regelingen treffen om
de veiligheid en de zekerheid te waarborgen, in het bij
zonder van de advocaat en de verdachte of beklaagde, op
de plaats waar dergelijke ontmoeting plaatsvindt. Derge
lijke praktische regelingen dienen de daadwerkelijke uit
oefening of de essentie van het recht van de verdachten
of beklaagden om hun advocaat te ontmoeten, onverlet
te laten.

(23)

Verdachten of beklaagden dienen het recht te hebben om
te communiceren met de advocaat die hen vertegenwoor
digt. Dergelijke communicatie kan in elke fase plaatsvin
den, inclusief voorafgaand aan de uitoefening van het
recht die advocaat te ontmoeten. De lidstaten kunnen
praktische regelingen treffen betreffende de duur en de
frequentie van dergelijke communicatie en de daarbij ge
bruikte middelen, met inbegrip van het gebruik van vi
deoconferenties en andere communicatietechnologie om
dergelijke communicatie te doen plaatsvinden. Dergelijke
praktische regelingen dienen de daadwerkelijke uitoefe
ning of de essentie van het recht van de verdachten of
beklaagden om te communiceren met hun advocaat on
verlet te laten.

(24)

Deze richtlijn mag de lidstaten niet beletten voor be
paalde lichte strafbare feiten het recht van de verdachte
of beklaagde op toegang tot een advocaat per telefoon te
organiseren. Het aldus inperken van dit recht dient even
wel beperkt te blijven tot gevallen waarin een verdachte
of beklaagde niet door de politie of een andere rechts
handhavingsautoriteit wordt verhoord.

(25)

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat verdachten of
beklaagden het recht hebben dat hun advocaat aanwezig
is en daadwerkelijk kan deelnemen aan het verhoor door
de politie of een andere rechtshandhavingsautoriteit of
rechterlijke instantie, inclusief tijdens de hoorzittingen
voor de rechtbank. Die deelname dient te worden uitge
oefend overeenkomstig de procedures in het nationale
recht die mogelijk de deelname van een advocaat regelen
tijdens het verhoor van de verdachte of de beklaagde
door de politie of een andere rechtshandhavingsautoriteit
of rechterlijke instantie, alsmede tijdens de hoorzittingen
voor de rechtbank, mits die procedures de daadwerkelijke
uitoefening en de essentie van het desbetreffende recht
onverlet laten. De advocaat kan tijdens een verhoor van
de verdachte of de beklaagde door de politie of een
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kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de bevoegde autoritei
ten in de bijstand van een advocaat voorzien aan de hand
van een lijst van beschikbare advocaten waaruit de ver
dachte of beklaagde zou kunnen kiezen. Dergelijke rege
lingen kunnen, in voorkomend geval, de regels betref
fende rechtsbijstand omvatten.

andere rechtshandhavingsautoriteit of rechterlijke instan
tie, alsmede tijdens een hoorzitting voor de rechtbank,
overeenkomstig die procedures onder meer vragen stel
len, verduidelijking vragen en verklaringen afleggen, die
dienen te worden geregistreerd overeenkomstig het na
tionale recht.

(26)

(27)

(28)

Verdachten of beklaagden hebben het recht op de aan
wezigheid van hun advocaat bij onderzoekshandelingen
of procedures voor het vergaren van bewijsmateriaal, in
zoverre deze voorzien zijn in het toepasselijke nationale
recht en in zoverre de verdachten of beklaagden verplicht
zijn te verschijnen of hen dat is toegestaan. Dergelijke
handelingen moeten op zijn minst meervoudige confron
taties, tijdens welke de verdachte of beklaagde naast an
dere personen staat om door het slachtoffer of een ge
tuige te worden geïdentificeerd; confrontaties, tijdens
welke een verdachte of beklaagde met een of meer ge
tuigen wordt samengebracht wanneer onder deze getui
gen onenigheid bestaat over belangrijke feiten of aange
legenheden, en reconstructies van de plaats van een delict
in aanwezigheid van de verdachte of beklaagde, teneinde
beter te begrijpen hoe en in welke omstandigheden het
misdrijf is gepleegd en om de verdachte of beklaagde
specifieke vragen te kunnen stellen, omvatten. De lidsta
ten kunnen praktische regelingen treffen betreffende de
aanwezigheid van een advocaat tijdens onderzoekshan
delingen of procedures voor het vergaren van bewijs
materiaal. Dergelijke praktische regelingen moeten de
daadwerkelijke uitoefening en de essentie van de des
betreffende rechten onverlet laten. Indien de advocaat
tijdens onderzoekshandelingen of procedures voor het
vergaren van bewijsmateriaal aanwezig is, dient dit ge
registreerd te worden door gebruik te maken van de
registratieprocedure overeenkomstig het recht van de be
trokken lidstaat.

De lidstaten dienen zich ertoe in te spannen om alge
mene informatie ter beschikking te stellen — bijvoor
beeld op een website of door middel van een folder op
het politiebureau — om verdachten of beklaagden te
helpen een advocaat te vinden. De lidstaten hoeven even
wel geen actieve stappen te zetten om ervoor te zorgen
dat verdachten of beklaagden waarvan de vrijheid niet is
ontnomen, bijstand krijgen van een advocaat indien zij
zelf niet het nodige hebben gedaan om door een advo
caat te worden bijgestaan. Het dient de verdachte of
beklaagde vrij te staan contact op te nemen met een
advocaat, die te raadplegen en erdoor te worden bij
gestaan.

De lidstaten dienen de noodzakelijke regelingen te treffen
om ervoor te zorgen dat, wanneer verdachten of beklaag
den hun vrijheid wordt ontnomen, zij hun recht op toe
gang tot een advocaat daadwerkelijk kunnen uitoefenen,
mede doordat in bijstand van een advocaat wordt voor
zien als de betrokkene er geen heeft, tenzij zij afstand
hebben gedaan van dat recht. Dergelijke regelingen
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(29)

De omstandigheden waaronder verdachten of beklaagden
hun vrijheid wordt ontnomen, dienen volledig in over
eenstemming te zijn met de voorschriften van het EVRM,
het Handvest, en de jurisprudentie van het Hof van Jus
titie van de Europese Unie (het „Hof van Justitie”) en van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bij het
overeenkomstig deze richtlijn verstrekken van bijstand
aan een verdachte of beklaagde wie de vrijheid is ont
nomen, dient de betrokken advocaat de mogelijkheid te
hebben de bevoegde autoriteiten vragen te stellen over de
omstandigheden waarin de betrokkene de vrijheid is ont
nomen.

(30)

Ingeval de verdachte of de beklaagde zich op grote geo
grafische afstand bevindt, bijvoorbeeld in overzees gebied
of tijdens een buitenlandse militaire operatie die door de
lidstaat wordt ondernomen of waaraan deze deelneemt,
mogen de lidstaten tijdelijk afwijken van het recht van de
verdachte of de beklaagde op toegang tot een advocaat
zonder onnodig uitstel na de vrijheidsbeneming. Tijdens
een dergelijke tijdelijke afwijking mogen de bevoegde
autoriteiten de betrokkene niet verhoren of geen onder
zoekshandelingen of procedures voor het vergaren van
bewijsmateriaal krachtens deze richtlijn uitvoeren. Indien
de grote geografische afstand van de verdachte of be
klaagde de onmiddellijke toegang tot een advocaat on
mogelijk maakt, dienen de lidstaten in communicatie via
telefoon of videoconferentie te voorzien, tenzij dit onmo
gelijk is.

(31)

De lidstaten dienen tijdelijk te kunnen afwijken van het
recht op toegang tot een advocaat in de fase van het
voorbereidende onderzoek om, in dringende gevallen,
ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid
of de fysieke integriteit van een persoon te voorkomen.
Zolang een tijdelijke afwijking op die grond van kracht is,
kunnen de bevoegde autoriteiten verdachten of beklaag
den verhoren zonder dat een advocaat aanwezig is, op
voorwaarde dat de verdachten of beklaagden van hun
zwijgrecht op de hoogte zijn gebracht en dat zij dat recht
kunnen uitoefenen, en dat dergelijk verhoor de rechten
van de verdediging, inclusief het recht van de betrokkene
om zichzelf niet te beschuldigen, niet schaadt. Het ver
hoor dient te worden uitgevoerd met als enig doel en
voor zover noodzakelijk om informatie te verkrijgen die
essentieel is om ernstige negatieve gevolgen voor het
leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van een persoon
te voorkomen. Elk misbruik van deze afwijking zorgt in
beginsel voor een onherstelbare schending van de rechten
van de verdediging.
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De lidstaten dienen tevens tijdelijk te kunnen afwijken
van het recht op toegang tot een advocaat in de fase
van het voorbereidende onderzoek, indien onmiddellijk
optreden door de onderzoeksautoriteiten noodzakelijk is
om te voorkomen dat strafprocedures substantiële schade
wordt toegebracht, in het bijzonder om te voorkomen
dat essentieel bewijs wordt vernietigd of veranderd, of dat
getuigen worden beïnvloed. Zolang een tijdelijke afwij
king op deze grond van kracht is, kunnen de bevoegde
autoriteiten verdachten of beklaagden verhoren zonder
dat een advocaat aanwezig is, op voorwaarde dat zij
van hun zwijgrecht op de hoogte zijn gebracht en dat
zij dat recht kunnen uitoefenen, en dat dergelijk verhoor
de rechten van de verdediging, inclusief het recht van de
betrokkene om zichzelf niet te beschuldigen, niet
schendt. Het verhoor dient te worden uitgevoerd met
als enig doel en voor zover noodzakelijk om informatie
te verkrijgen die van essentieel belang is om te voor
komen dat strafprocedures substantiële schade wordt toe
gebracht. Elk misbruik van deze afwijking zorgt in be
ginsel voor een onherstelbare schending van de rechten
van de verdediging.

Het vertrouwelijke karakter van de communicatie tussen
verdachten of beklaagden en hun advocaat is van essen
tieel belang voor de daadwerkelijke uitoefening van de
rechten van de verdediging. De lidstaten dienen derhalve
het vertrouwelijke karakter van de ontmoetingen en elke
andere vorm van communicatie tussen de advocaat en de
verdachte of beklaagde bij de uitoefening van het recht
op toegang tot een advocaat op grond van deze richtlijn
zonder uitzondering te eerbiedigen. Deze richtlijn laat de
procedures met betrekking tot de situatie waarin objec
tieve en feitelijke omstandigheden erop wijzen dat de
advocaat ervan wordt verdacht samen met de verdachte
of beklaagde bij een strafbaar feit betrokken te zijn, on
verlet. Elke criminele handeling van een advocaat mag
niet worden beschouwd als rechtmatige bijstand aan ver
dachten of beklaagden binnen het kader van deze richt
lijn. De verplichting het vertrouwelijke karakter te eerbie
digen betekent niet alleen dat de lidstaten die communi
catie niet mogen belemmeren noch daar toegang tot
mogen hebben, maar ook dat, indien de verdachten of
beklaagden hun vrijheid is ontnomen of zich op andere
wijze onder de controle van de staat bevinden, de lid
staten ervoor dienen te zorgen dat regelingen voor com
municatie de vertrouwelijkheid daarvan handhaven en
beschermen. Dit laat in detentiecentra aanwezige mecha
nismen om te voorkomen dat gedetineerden illegale zen
dingen ontvangen, zoals bijvoorbeeld het screenen van
briefwisseling, onverlet, mits dergelijke mechanismen de
bevoegde autoriteiten niet toestaan de communicatie tus
sen de verdachten of beklaagden en hun advocaat te
lezen. Deze richtlijn laat tevens nationaalrechtelijke pro
cedures onverlet op grond waarvan het doorsturen van
briefwisseling kan worden geweigerd indien de verzender
er niet mee instemt dat de briefwisseling eerst aan een
bevoegde rechtbank wordt voorgelegd.

Een eventuele schending van het vertrouwelijke karakter
als louter nevenverschijnsel van een wettige observatie

L 294/5

door de bevoegde autoriteiten moet door deze richtlijn
onverlet worden gelaten. Ook dient deze richtlijn de
werkzaamheden onverlet te laten die, bijvoorbeeld, door
de nationale inlichtingendiensten worden verricht met
het oog op de bescherming van de nationale veiligheid
overeenkomstig artikel 4, lid 2, van het Verdrag betref
fende de Europese Unie (VEU), of die onder het toepas
singsgebied vallen van artikel 72 VWEU, op grond waar
van titel V betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid
en recht bepaalt dat de uitoefening van de verantwoor
delijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de
openbare orde en de bescherming van de binnenlandse
veiligheid onverlet moet worden gelaten.

(35)

Verdachten of beklaagden wie de vrijheid is ontnomen,
moet het recht worden verleend om ten minste één door
hen aangeduide persoon, zoals een familielid of een
werkgever, zonder onnodig uitstel op de hoogte te laten
brengen van de vrijheidsbeneming, op voorwaarde dat
geen afbreuk wordt gedaan aan het correcte verloop
van de strafprocedure tegen de betrokkene, noch aan
enige andere strafprocedures. De lidstaten kunnen prak
tische regelingen treffen voor de toepassing van dat recht.
Dergelijke praktische regelingen dienen de daadwerkelijke
uitoefening en de essentie van het recht onverlet te laten.
In beperkte, uitzonderlijke gevallen moet echter tijdelijk
van dat recht kunnen worden afgeweken wanneer zulks
in het licht van bijzondere omstandigheden, op grond
van een dwingende, in deze richtlijn bepaalde reden, ge
rechtvaardigd is. Indien de bevoegde autoriteiten over
wegen een dergelijke tijdelijke afwijking in te stellen ten
aanzien van een specifieke derde, dienen zij eerst te over
wegen of een andere, door de verdachte of beklaagde
aangeduide derde van de vrijheidsbeneming op de hoogte
kan worden gesteld.

(36)

De verdachten of beklaagden dienen gedurende hun vrij
heidsbeneming het recht te hebben zonder onnodig uit
stel met ten minste één door hun aangeduide derde, zoals
een familielid, te communiceren. De lidstaten kunnen de
uitoefening van dat recht beperken of uitstellen met het
oog op dwingende of proportionele operationele vereis
ten. Dergelijke vereisten kunnen onder meer betrekking
hebben op de noodzaak om ernstige negatieve gevolgen
voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van
een persoon af te wenden, de noodzaak om te voor
komen dat de strafprocedure wordt geschaad of dat een
strafbaar feit wordt gepleegd, de noodzaak om een hoor
zitting voor de rechtbank af te wachten en de nood om
slachtoffers van een misdrijf te beschermen. Indien de
bevoegde autoriteiten overwegen de uitoefening van dit
recht ten aanzien van een specifieke derde te beperken of
uit te stellen, dienen zij eerst te overwegen of de ver
dachten of beklaagden met een andere door hen aange
duide derde kunnen communiceren. De lidstaten kunnen
praktische regelingen treffen betreffende het tijdstip, de
wijze, de duur en de frequentie van contacten met der
den, met het oog op het bewaren van de goede orde,
veiligheid en zekerheid op de plaats waar de betrokkene
wordt vastgehouden.
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(37)

Het recht op consulaire bijstand van verdachten en be
klaagden wie hun vrijheid is ontnomen, is neergelegd in
artikel 36 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire
betrekkingen van 1963, waarin het wordt omschreven
als een recht van staten zich in verbinding te stellen
met hun onderdanen. Deze richtlijn verleent, op hun
verzoek, een overeenkomstig recht aan verdachten of
beklaagden wie hun vrijheid is ontnomen. De consulaire
bescherming kan worden uitgeoefend door diplomatieke
autoriteiten indien zij optreden als consulaire autoriteiten.

(38)

De lidstaten dienen de motieven en de criteria voor een
tijdelijke afwijking van de bij deze richtlijn verleende
rechten duidelijk in hun nationale recht vast te leggen,
en zij mogen slechts beperkt gebruikmaken van die tij
delijke afwijkingen. Dergelijke tijdelijke afwijkingen die
nen proportioneel te zijn, dienen een strikte geldigheids
duur te hebben, en niet uitsluitend gebaseerd te zijn op
de categorie waartoe het ten laste gelegde strafbare feit
behoort of de ernst ervan, en dienen het globale eerlijke
verloop van de procedure niet te schenden. De lidstaten
dienen ervoor te zorgen dat, indien een tijdelijke afwij
king krachtens deze richtlijn is toegestaan door een rech
terlijke instantie die geen rechter of rechtbank is, het
besluit tot toekenning van de tijdelijke afwijking in ieder
geval tijdens de procesfase door een rechtbank moet
kunnen worden beoordeeld.

(39)

De verdachten of beklaagden moeten de mogelijkheid
hebben om afstand te doen van een uit hoofde van
deze richtlijn verleend recht, op voorwaarde dat hun
informatie is gegeven om met kennis van zaken te oor
delen over de inhoud van het betrokken recht en de
mogelijke gevolgen van een afstand van dat recht. Bij
het verstrekken van dergelijke informatie dient rekening
te worden gehouden met de specifieke omstandigheden
waarin de betrokken verdachten of beklaagden zich be
vinden, zoals hun leeftijd en hun mentale en fysieke
gesteldheid.

(40)

De afstand van een recht en de omstandigheden waar
onder deze is gedaan, worden geregistreerd volgens de
registratieprocedure waarin het recht van de betrokken
lidstaat voorziet. Dit mag voor de lidstaten geen enkele
aanvullende verplichting tot het invoeren van nieuwe
mechanismen of bijkomende administratieve lasten met
zich brengen.

(41)

Wanneer een verdachte of een beklaagde overeenkomstig
deze richtlijn de afstand van een recht herroept, hoeft
niet opnieuw te worden overgegaan tot verhoren of
elke andere procedurehandelingen die zijn verricht gedu
rende de periode waarin de afstand van het betreffende
recht gold.

(42)

Personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd („gezochte personen”), moeten in de uitvoe
rende lidstaat recht hebben op toegang tot een advocaat,
zodat zij hun rechten op grond van Kaderbesluit
2002/584/JBZ daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Wan
neer een advocaat deelneemt aan een verhoor van een
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gezochte persoon door de uitvoerende rechterlijke instan
tie, kan die advocaat onder meer, volgens procedures in
het nationale recht, vragen stellen, verduidelijking vragen
en verklaringen afleggen. Het feit dat de advocaat heeft
deelgenomen aan een dergelijke verhoor moet worden
geregistreerd door gebruik te maken van de registratie
procedure overeenkomstig het recht van de betrokken
lidstaat.

(43)

De gezochte personen dienen het recht te hebben de
advocaat die hen in de uitvoerende lidstaat vertegenwoor
digt, onder vier ogen te ontmoeten. De lidstaten kunnen
praktische regelingen treffen betreffende de duur en de
frequentie van dergelijke ontmoetingen, met inacht
neming van de bijzondere omstandigheden van het geval.
De lidstaten kunnen eveneens praktische regelingen tref
fen om de veiligheid en de zekerheid te waarborgen, met
name van de advocaat en de gezochte persoon, op de
plaats waar de ontmoeting tussen de advocaat en de
gezochte persoon plaatsvindt. Dergelijke praktische rege
lingen dienen de daadwerkelijke uitoefening en de essen
tie van het recht van de gezochte personen om hun
advocaat te ontmoeten, onverlet te laten.

(44)

De gezochte personen dienen het recht te hebben om te
communiceren met de advocaat die hen in de uitvoe
rende lidstaat vertegenwoordigt. Dergelijke communicatie
kan in elke fase plaatsvinden, inclusief voorafgaand aan
de uitoefening van het recht die advocaat te ontmoeten.
De lidstaten kunnen praktische regelingen treffen betref
fende de duur en de frequentie van de communicatie
tussen de gezochte personen en hun advocaat en de
daarbij gebruikte middelen, met inbegrip van het gebruik
van videoconferenties en andere communicatietechnolo
gie om dergelijke communicatie te doen plaatsvinden.
Dergelijke praktische regelingen dienen de daadwerkelijke
uitoefening en de essentie van het recht van de gezochte
personen om te communiceren met hun advocaat onver
let te laten.

(45)

De uitvoerende lidstaten dienen de noodzakelijke regelin
gen te treffen om ervoor te zorgen dat de gezochte per
sonen in staat zijn hun recht op toegang tot een advocaat
in de uitvoerende lidstaat daadwerkelijk uit te oefenen,
mede doordat in bijstand van een advocaat wordt voor
zien als de gezochte personen er geen hebben, tenzij zij
afstand hebben gedaan van dat recht. Dergelijke regelin
gen, waaronder die betreffende rechtsbijstand in voor
komend geval, dienen door het nationaal recht te worden
geregeld. Die kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de be
voegde autoriteiten in de bijstand van een advocaat voor
zien aan de hand van een lijst van beschikbare advocaten
waaruit de gezochte personen kunnen kiezen.

(46)

De bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat
moet zonder onnodig uitstel nadat zij ervan op de
hoogte is gesteld dat een gezochte persoon in die lidstaat
een advocaat wil aanwijzen, informatie aan de gezochte
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persoon verstrekken om hem te helpen in die lidstaat een
advocaat aan te wijzen. Dergelijke informatie kan bij
voorbeeld een bijgewerkte lijst van advocaten omvatten,
dan wel de naam van een piketadvocaat in de uitvaardi
gende lidstaat, die informatie en advies kan verlenen in
zaken betreffende het Europees aanhoudingsbevel. De lid
staten kunnen de desbetreffende orde van advocaten ver
zoeken een dergelijke lijst op te stellen.
(47)

De procedure van overlevering is van cruciaal belang
voor de samenwerking in strafzaken tussen de lidstaten.
Het naleven van de in Kaderbesluit 2002/584/JBZ ver
vatte termijnen is van essentieel belang voor deze samen
werking. Gezochte personen moeten in procedures ter
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel hun rech
ten krachtens deze richtlijn ten volle kunnen uitoefenen,
maar die termijnen dienen derhalve wel te worden geëer
biedigd.

(48)

In afwachting van een wetgevingshandeling van de Unie
inzake rechtsbijstand, moeten de lidstaten hun nationale
recht inzake rechtsbijstand, dat in overeenstemming be
hoort te zijn met het Handvest, het EVRM en de juris
prudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, toepassen.

(49)

Overeenkomstig het beginsel van de doeltreffendheid van
het Unierecht moeten de lidstaten passende en doeltref
fende voorzieningen in rechte instellen om de bij deze
richtlijn aan individuen toegekende rechten te waarbor
gen.

(50)

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat bij de beoor
deling van de verklaringen die de verdachten of beklaag
den afleggen of van het bewijs dat is verkregen in strijd
met hun recht op een advocaat, of in gevallen waarin
overeenkomstig deze richtlijn een afwijking van dat recht
was toegestaan, de rechten van de verdediging en het
eerlijke verloop van de procedure worden geëerbiedigd.
In dit verband dient de jurisprudentie van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens in acht te worden
genomen, waarin wordt bepaald dat de rechten van de
verdediging in principe onherstelbaar zijn geschonden als
belastende verklaringen die tijdens een politieverhoor bij
afwezigheid van een advocaat zijn gedaan, worden ge
bruikt voor een veroordeling. Dit laat onverlet het ge
bruik van verklaringen voor andere doelen die krachtens
het nationale recht zijn toegestaan, zoals de noodzaak
om spoedeisende onderzoekshandelingen uit te voeren
of om het plegen van andere strafbare feiten of het op
treden van ernstige negatieve gevolgen voor een persoon
te voorkomen, dan wel de dringende noodzaak om te
voorkomen dat strafprocedures substantiële schade wordt
toegebracht, wanneer het verlenen van toegang tot een
advocaat of het vertragen van het onderzoek onherstel
bare schade zou toebrengen aan een lopend onderzoek
naar een ernstig misdrijf. Voorts mag dit geen afbreuk
doen aan de nationale voorschriften of systemen inzake
de toelaatbaarheid van bewijs en mag het de lidstaten
niet beletten een systeem te handhaven waarbij al het
bestaande bewijs in rechte mag worden aangevoerd zon
der dat de toelaatbaarheid ervan afzonderlijk of vooraf
wordt beoordeeld.
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(51)

De zorgplicht ten aanzien van verdachten of beklaagden
die in een mogelijk zwakke positie verkeren, ligt ten
grondslag aan een eerlijke rechtsbedeling. Het openbaar
ministerie, de rechtshandhavingsautoriteiten en de rech
terlijke instanties moeten daarom de daadwerkelijke uit
oefening door dergelijke verdachten of beklaagden van de
rechten waarin deze richtlijn voorziet, bevorderen, bij
voorbeeld door rekening te houden met mogelijke kwets
baarheid die hun vermogen aantast om het recht op
toegang tot een advocaat en het recht een derde vanaf
hun vrijheidsbeneming op de hoogte te laten brengen, uit
te oefenen, en door passende maatregelen te nemen die
ervoor zorgen dat die rechten gewaarborgd worden.

(52)

Deze richtlijn eerbiedigt de door het Handvest erkende
grondrechten en beginselen, zoals het verbod op foltering
en onmenselijke en onterende behandeling, het recht op
vrijheid en veiligheid, de eerbiediging van het privéleven
en van het familie- en gezinsleven, het recht op mense
lijke integriteit, de rechten van het kind, de integratie van
mensen met een handicap, het recht op een doeltreffende
voorziening in rechte en het recht op een eerlijk proces,
het vermoeden van onschuld en de rechten van de ver
dediging. Deze richtlijn dient overeenkomstig deze rech
ten en beginselen te worden toegepast.

(53)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van
deze richtlijn die met door het EVRM gewaarborgde rech
ten overeenkomen, worden toegepast in overeenstem
ming met de bepalingen van het EVRM, zoals deze zijn
ontwikkeld in de jurisprudentie van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.

(54)

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. Een dergelijk hoger beschermingsniveau
mag geen belemmering vormen voor de wederzijdse er
kenning van rechterlijke beslissingen die die minimum
voorschriften beogen te bevorderen. Het beschermings
niveau mag nooit lager zijn dan de normen die opge
nomen zijn in het Handvest en in het EVRM, zoals uit
gelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

(55)

In deze richtlijn worden de rechten van kinderen bevor
derd en wordt rekening gehouden met de richtsnoeren
van de Raad van Europa over kindvriendelijke justitie, in
het bijzonder met de bepalingen over de informatie die
en het advies dat aan kinderen moeten worden gegeven.
Deze richtlijn garandeert dat verdachten en beklaagden,
waaronder kinderen, passende informatie wordt gegeven
die hen in staat stelt de gevolgen van elke afstand van
een uit hoofde van deze richtlijn verleend recht te begrij
pen, en dat deze afstand op vrijwillige en ondubbelzin
nige wijze wordt gedaan. Wanneer de verdachte of de
beklaagde een kind is, moet de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid draagt zo spoedig mogelijk in ken
nis worden gesteld na de vrijheidsbeneming van het kind
en moet deze op de hoogte gebracht worden van de
redenen daarvoor. Indien het verstrekken van deze infor
matie aan de persoon die de ouderlijke verantwoordelijk
heid draagt voor het kind ingaat tegen het belang van het
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kind, moet een andere in aanmerking komende volwas
sene, zoals een familielid, op de hoogte gebracht worden.
De bepalingen van het nationale recht die voorschrijven
dat de specifieke instanties, instellingen en personen, met
name degene die verantwoordelijk zijn voor de bescher
ming en het welzijn van kinderen, in kennis worden
gesteld van het feit dat een kind zijn vrijheid is ont
nomen, worden hierdoor onverlet gelaten. Behoudens
in de meest uitzonderlijke omstandigheden dienen de
lidstaten zich te onthouden van een beperking of uitstel
van het recht met een derde contact te hebben ter zake
van een verdacht of aangeklaagd kind dat zijn vrijheid is
ontnomen. In geval van uitstel mag het kind echter niet
van de buitenwereld afgezonderd worden vastgehouden,
en moet het bijvoorbeeld worden toegestaan om met een
voor de bescherming of het welzijn van kinderen verant
woordelijke instelling of persoon te communiceren.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Deze richtlijn bevat minimumvoorschriften betreffende het recht
van verdachten en beklaagden in strafprocedures en van per
sonen tegen wie een procedure ingevolge Kaderbesluit
2002/584/JBZ loopt („procedures ter uitvoering van een Euro
pees aanhoudingsbevel”), om toegang tot een advocaat te heb
ben en om een derde op de hoogte te laten brengen van de
vrijheidsbeneming en om met derden en met consulaire auto
riteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming.

Artikel 2
(56)

(57)

(58)

(59)

Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van
de lidstaten en de Commissie van 28 september 2011
over toelichtende stukken (1) hebben de lidstaten zich
ertoe verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de ken
nisgeving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te
doen gaan van één of meer stukken waarin het verband
tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeen
komstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten
wordt toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de
wetgever de toezending van die stukken gerechtvaardigd.
Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het
vaststellen van minimumvoorschriften betreffende het
recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en
in procedures ter uitvoering van een Europees aanhou
dingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te
laten brengen van de vrijheidsbeneming en om met der
den en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens
die vrijheidsbeneming, niet voldoende door de lidstaten
kan worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang en
de gevolgen van de maatregel, beter door de Unie kan
worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in ar
tikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatrege
len nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neer
gelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet
verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlij
ken.
Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 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 VEU en het VWEU, en onver
minderd artikel 4 van dat protocol, nemen het Vereningd
Koninkrijk en Ierland niet deel aan de vaststelling van
deze richtlijn, die bijgevolg niet bindend is voor, noch
van toepassing is in die lidstaten.
Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het
VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de
vaststelling van deze richtlijn; deze is bijgevolg niet bin
dend voor, noch van toepassing in die lidstaat,

(1) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.

Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn is van toepassing op de verdachten of be
klaagden in een strafprocedure, vanaf het ogenblik waarop zij er
door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat door middel van
een officiële kennisgeving of anderszins van in kennis worden
gesteld dat zij ervan worden verdacht of beschuldigd een straf
baar feit te hebben begaan, ongeacht of hen hun vrijheid is
ontnomen. Zij is van toepassing totdat de procedure is beëin
digd, dat wil zeggen totdat definitief is vastgesteld of de ver
dachte of beklaagde het strafbare feit al dan niet heeft begaan,
met inbegrip van, indien van toepassing, de strafoplegging en de
uitkomst in een eventuele beroepsprocedure.

2.
Deze richtlijn is, in overeenstemming met artikel 10, van
toepassing op personen tegen wie een procedure ter uitvoering
van een Europees aanhoudingsbevel loopt (gezochte personen),
vanaf het moment van aanhouding in de uitvoerende lidstaat.

3.
Deze richtlijn is, onder dezelfde voorwaarden als genoemd
in lid 1, tevens van toepassing op andere personen dan ver
dachten en beklaagden die in de loop van het verhoor door de
politie of door een andere rechtshandhavingsautoriteit, ver
dachte of beklaagde worden.

4.
Onverminderd het recht op een eerlijk proces is deze
richtlijn, met betrekking tot lichte feiten:

a) waarvoor krachtens de wet van een lidstaat een sanctie door
een andere autoriteit dan een in strafzaken bevoegde recht
bank wordt opgelegd, en tegen het opleggen van deze sanc
tie beroep bij een dergelijke rechtbank, kan worden ingesteld,
of kan worden verwezen naar een dergelijke rechtbank, of

b) waarvoor geen vrijheidsstraf kan worden opgelegd,

alleen van toepassing op de procedures voor een in strafzaken
bevoegde rechtbank.
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Deze richtlijn is in elk geval volledig van toepassing indien de
verdachte of beklaagde zijn vrijheid is ontnomen, ongeacht de
fase van de strafprocedure.
Artikel 3
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i) meervoudige confrontaties;
ii) confrontaties;
iii) reconstructies van de plaats van een delict.

Recht op toegang tot een advocaat in een strafprocedure
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de verdachten of beklaag
den recht hebben op toegang tot een advocaat, op een zodanig
moment en op zodanige wijze dat de betrokken personen hun
rechten van verdediging in de praktijk daadwerkelijk kunnen
uitoefenen.
2.
De verdachten of beklaagden hebben zonder onnodig uit
stel toegang tot een advocaat. In elk geval, hebben de verdach
ten of beklaagden toegang tot een advocaat vanaf de volgende
momenten, ongeacht welk moment het vroegste is:
a) voordat zij door de politie of door een andere rechtshand
havingsautoriteit of rechterlijke instantie worden verhoord;
b) wanneer de onderzoeks- of andere bevoegde autoriteiten een
tot onderzoek of andere vorm van bewijsgaring strekkende
handeling verrichten, overeenkomstig lid 3, onder c);
c) zonder onnodig uitstel na de vrijheidsbeneming;
d) indien zij voor een in strafzaken bevoegde rechtbank zijn
opgeroepen, binnen een redelijke termijn voordat zij voor
deze rechtbank in rechte verschijnen.
3.
in:

Het recht op toegang tot een advocaat houdt het volgende

a) de lidstaten zorgen ervoor dat de verdachten of beklaagden
het recht hebben de advocaat die hen vertegenwoordigt on
der vier ogen te ontmoeten en met hem te communiceren,
ook voordat zij door de politie of een andere rechtshand
havingsautoriteit of rechterlijke instantie worden verhoord;

4.
De lidstaten spannen zich ervoor in algemene informatie
ter beschikking te stellen om verdachten of beklaagden te hel
pen een advocaat te vinden.
Onverminderd de bepalingen van het nationale recht betref
fende de verplichte aanwezigheid van een advocaat, treffen de
lidstaten de noodzakelijke regelingen om ervoor te zorgen dat
verdachten of beklaagden wie de vrijheid is ontnomen in staat
zijn om hun recht op toegang tot een advocaat daadwerkelijk
uit te oefenen, tenzij zij afstand hebben gedaan van dat recht
overeenkomstig artikel 9.
5.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de lidstaten, uit
sluitend in de fase van het voorbereidende onderzoek, tijdelijk
afwijken van de toepassing van lid 2, onder c), indien de geo
grafische afstand waarop een verdachte of beklaagde zich be
vindt het onmogelijk maakt om het recht op toegang tot een
advocaat onverwijld na de vrijheidsbeneming te kunnen waar
borgen.
6.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de lidstaten, uit
sluitend in de fase van het voorbereidende onderzoek, tijdelijk
afwijken van de toepassing van de in lid 3 vastgestelde rechten,
indien en voor zover, gelet op de bijzondere omstandigheden
van het geval, een of meer van de volgende dwingende redenen
zulks rechtvaardigen:
a) indien er sprake is van een dringende noodzaak om ernstige
negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid of de fysieke
integriteit van een persoon te voorkomen;
b) indien onmiddellijk optreden door de onderzoeksautoriteiten
noodzakelijk is om te voorkomen dat de strafprocedure sub
stantiële schade wordt toegebracht.
Artikel 4

b) de lidstaten zorgen ervoor dat de verdachten of beklaagden
het recht hebben dat hun advocaat bij het verhoor aanwezig
is en daaraan daadwerkelijk kan deelnemen. Deze deelname
geschiedt overeenkomstig procedures in het nationale recht,
mits die procedures de daadwerkelijke uitoefening en de
essentie van het desbetreffende recht onverlet laten. Wanneer
een advocaat aan het verhoor deelneemt, wordt het feit dat
dergelijke deelname heeft plaatsgevonden, geregistreerd door
gebruik te maken van de registratieprocedure overeenkom
stig het recht van de betrokken lidstaat;
c) de lidstaten zorgen ervoor dat de verdachten of beklaagden
ten minste het recht hebben hun advocaat de volgende on
derzoekshandelingen of procedures voor het vergaren van
bewijsmateriaal te laten bijwonen, mits het handelingen be
treft waarin het nationale recht voorziet en waarbij de aan
wezigheid van de verdachte of beklaagde is vereist of hem
dat is toegestaan:

Vertrouwelijkheid
De lidstaten eerbiedigen het vertrouwelijke karakter van de com
municatie tussen de verdachten of beklaagden en hun advocaat
bij de uitoefening van het recht op toegang tot een advocaat op
grond van deze richtlijn. Die communicatie omvat ontmoetin
gen, briefwisseling, telefoongesprekken en elke andere vorm van
communicatie die krachtens het nationale recht is toegestaan.
Artikel 5
Recht om een derde op de hoogte te laten brengen van de
vrijheidsbeneming
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden
wie hun vrijheid is ontnomen het recht hebben om, indien
gewenst, ten minste één door hen aangeduide persoon, bijvoor
beeld een familielid of een werkgever, zonder onnodig uitstel op
de hoogte te laten brengen van hun vrijheidsbeneming.
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2.
Indien de verdachte of beklaagde een kind is, zorgen de
lidstaten ervoor dat de persoon die de ouderlijke verantwoor
delijkheid voor het kind draagt zo spoedig mogelijk in kennis
wordt gesteld van de vrijheidsbeneming en van de redenen
daarvoor, tenzij dit in strijd zou zijn met het belang van het
kind, in welk geval een andere volwassene die daarvoor in aan
merking komt op de hoogte wordt gebracht. Voor de toepas
sing van dit lid wordt een persoon die jonger is dan achttien
jaar als kind aangemerkt.
3.
De lidstaten kunnen tijdelijk afwijken van de toepassing
van de in de leden 1 en 2 bepaalde rechten indien, gelet op de
bijzondere omstandigheden van het geval, een van de volgende
dwingende redenen zulks rechtvaardigt:
a) een dringende noodzaak om ernstige negatieve gevolgen
voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van een
persoon te voorkomen;
b) een dringende noodzaak om een situatie te voorkomen
waarin substantiële schade aan de strafprocedure kan worden
toegebracht.
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onderhouden en met hen te corresponderen en het recht om
hun vertegenwoordiging in rechte door hun consulaire autori
teiten geregeld te zien, voor zover die autoriteiten daarmee
instemmen en de betrokken verdachten of beklaagden zulks
wensen.
3.
De uitoefening van de in dit artikel bedoelde rechten kan
in het nationale recht of bij nationale procedures worden gere
guleerd, mits dat recht en die procedures de verwezenlijking van
de met deze rechten beoogde doelen volledig waarborgen.
Artikel 8
Algemene voorwaarden voor de toepassing van tijdelijke
afwijkingen
1.
Een tijdelijke afwijking op grond van artikel 3, lid 5 of 6,
of uit hoofde van artikel 5, lid 3:
a) heeft een evenredig karakter en gaat niet verder dan nood
zakelijk;
b) heeft een strikt beperkte geldigheidsduur;

4.
Indien de lidstaten tijdelijk afwijken van de toepassing van
de in lid 2 bepaalde rechten, zorgen zij ervoor dat een met de
bescherming en het welzijn van kinderen belaste autoriteit zon
der onnodig uitstel in kennis wordt gesteld van het feit dat het
kind zijn vrijheid is ontnomen.
Artikel 6
Recht om gedurende de vrijheidsbeneming met derden te
communiceren
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden
wie hun vrijheid is ontnomen, het recht hebben zonder onnodig
uitstel met ten minste één door hem aangeduide derde, zoals
een familielid, te communiceren.
2.
De lidstaten kunnen de uitoefening van het recht bedoeld
in lid 1 beperken of uitstellen op grond van dwingende of
proportionele operationele vereisten.
Artikel 7
Het recht op communicatie met de consulaire autoriteiten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden
die geen onderdaan zijn en wie hun vrijheid is ontnomen, het
recht hebben om, desgewenst, de consulaire autoriteiten van de
lidstaat waarvan zij de nationaliteit hebben, zonder onnodig
uitstel op de hoogte te laten brengen van de vrijheidsbeneming,
en met de consulaire autoriteiten te communiceren. Verdachten
of beklaagden die twee of meer nationaliteiten hebben, kunnen
evenwel kiezen welke consulaire autoriteiten in voorkomend
geval op de hoogte moeten worden gebracht van de vrijheids
beneming, en met welke consulaire autoriteiten zij wensen te
communiceren.
2.
Verdachten of beklaagden hebben tevens het recht door
hun consulaire autoriteiten te worden bezocht, zich met hen te

c) wordt niet uitsluitend gebaseerd op de soort of de ernst van
het vermeende strafbare feit, en
d) doet geen afbreuk aan het globale eerlijke verloop van de
procedure.
2.
Tijdelijke afwijkingen op grond van artikel 3, lid 5 of 6,
kunnen alleen toegestaan worden bij een naar behoren gemoti
veerde en per geval genomen beslissing, die ofwel uitgaat van
een rechterlijke instantie of van een andere bevoegde autoriteit
op voorwaarde dat de beslissing kan worden onderworpen aan
rechterlijke toetsing. De naar behoren gemotiveerde beslissing
wordt geregistreerd door gebruik te maken van de registratie
procedure overeenkomstig het recht van de betrokken lidstaat.
3.
Tijdelijke afwijkingen op grond van artikel 5, lid 3, kun
nen alleen per geval worden toegestaan, ofwel door een rech
terlijke instantie of door een andere bevoegde autoriteit op
voorwaarde dat de beslissing kan worden onderworpen aan
rechterlijke toetsing.
Artikel 9
Afstand
1.
Onverminderd de bij het nationale recht voorgeschreven
aanwezigheid of bijstand van een advocaat, zorgen de lidstaten
ervoor dat, met betrekking tot afstand van een in de artikelen 3
en 10 bedoeld recht:
a) de verdachte of beklaagde mondeling of schriftelijk duidelijke
en toereikende informatie in eenvoudige en begrijpelijke be
woordingen is gegeven over de inhoud van het betrokken
recht en over de mogelijke gevolgen van het afstand doen
daarvan, en
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b) deze vrijwillig en ondubbelzinnig geschiedt.
2.
De afstand, die schriftelijk of mondeling kan geschieden,
wordt geregistreerd, alsmede de omstandigheden waaronder de
afstand is gedaan door gebruik te maken van de registratiepro
cedure overeenkomstig het recht van de betrokken lidstaat.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat deze afstand later op elk
moment tijdens de strafprocedure door de verdachte of de be
klaagde kan worden herroepen en dat de verdachte of beklaagde
van die mogelijkheid op de hoogte gebracht wordt. Dergelijke
herroeping van de afstand wordt van kracht vanaf het moment
waarop zij heeft plaatsgevonden.
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uitvaardigende lidstaat hiervan terstond op de hoogte. De be
voegde autoriteit van die lidstaat verstrekt de gezochte personen
zonder onnodig uitstel de informatie om hen te helpen in die
lidstaat een advocaat te vinden.
6.
Het recht van gezochte personen om in de uitvaardigende
lidstaat een advocaat aan te wijzen, laat de in Kaderbesluit
2002/584/JBZ bepaalde termijnen of de verplichting voor de
uitvoerende rechterlijke instantie om binnen de overeenkomstig
dat kaderbesluit bepaalde termijnen en voorwaarden een beslis
sing te nemen over de overlevering van de betrokkene, onverlet.
Artikel 11

Artikel 10

Rechtsbijstand

Recht op toegang tot een advocaat in een procedure ter
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

Deze richtlijn laat het nationale recht inzake rechtsbijstand, dat
van toepassing is overeenkomstig het Handvest en het EVRM,
onverlet.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat een gezochte persoon,
vanaf zijn aanhouding op grond van een Europees aanhoudings
bevel recht heeft op toegang tot een advocaat in de uitvoerende
lidstaat.
2.
Met betrekking tot de inhoud van het recht op toegang tot
een advocaat in de uitvoerende lidstaat hebben gezochte per
sonen in die lidstaat de volgende rechten:
a) het recht op toegang tot een advocaat op een zodanig mo
ment en op een zodanige wijze dat de gezochte personen
hun rechten daadwerkelijk en in ieder geval zonder onnodig
uitstel na de vrijheidsbeneming kunnen uitoefenen;
b) het recht om te communiceren met de advocaat die hen
vertegenwoordigt en deze te ontmoeten;
c) het recht dat hun advocaat aanwezig is bij en overeenkom
stig procedures in het nationale recht deelneemt aan het
verhoor van een gezochte persoon door de uitvoerende rech
terlijke instantie. Wanneer een advocaat deelneemt aan het
verhoor, moet dat geregistreerd worden door gebruik te ma
ken van de registratieprocedure overeenkomstig het recht
van de betrokken lidstaat.
3.
De bij de artikelen 4, 5, 6, 7, 9, en, in geval van een
tijdelijke afwijking uit hoofde van artikel 5, lid 3, de bij artikel 8
bepaalde rechten zijn van overeenkomstige toepassing op de
procedures ter uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel
in de uitvoerende lidstaat.

Artikel 12
Rechtsmiddelen
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden
in strafprocedures alsmede gezochte personen in een procedure
ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel, op grond
van het nationale recht over een doeltreffende voorziening in
rechte beschikken in gevallen waarin hun rechten op grond van
deze richtlijn zijn geschonden.
2.
Onverminderd nationale bepalingen en stelsels inzake de
toelaatbaarheid van bewijs zorgen de lidstaten er in strafpro
cedures voor dat bij de beoordeling van de verklaringen van
verdachten of beklaagden of van bewijs dat is verkregen in strijd
met hun recht op een advocaat of in gevallen waarin overeen
komstig artikel 3, lid 6, een afwijking van dit recht was toe
gestaan, de rechten van de verdediging en het eerlijke verloop
van de procedure worden geëerbiedigd.
Artikel 13
Kwetsbare personen
De lidstaten zorgen ervoor dat bij de toepassing van deze richt
lijn rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van
kwetsbare verdachten en kwetsbare beklaagden.
Artikel 14
Non-regressieclausule

4.
De bevoegde autoriteit in de uitvoerende lidstaat brengt de
gezochte personen er zonder onnodig uitstel na de vrijheids
beneming van op de hoogte dat zij het recht hebben in de
uitvaardigende lidstaat een advocaat aan te wijzen. De rol van
de advocaat in de uitvaardigende lidstaat is de advocaat in de
uitvoerende lidstaat bij te staan, door die advocaat informatie en
advies te verstrekken teneinde de gezochte personen hun rech
ten uit hoofde van Kaderbesluit 2002/584/JBZ daadwerkelijk te
doen uitoefenen.
5.
Indien de gezochte personen het recht om een advocaat in
de uitvaardigende lidstaat aan te wijzen, wensen uit te oefenen
en zij nog geen dergelijke advocaat hebben, brengt de bevoegde
autoriteit in de uitvoerende lidstaat de bevoegde autoriteit in de

Geen enkele bepaling in deze richtlijn mag worden opgevat als
een beperking of afwijking van de rechten en procedurele waar
borgen die voortvloeien uit het Handvest, het EVRM of andere
toepasselijke bepalingen van het internationale recht of het recht
van lidstaten en die een hoger beschermingsniveau bieden.
Artikel 15
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 27 november
2016 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
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2.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
door de lidstaten vastgesteld.

3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalin
gen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.
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Artikel 17
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 18
Adressaten
Deze richtlijn is overeenkomstig de Verdragen gericht tot de
lidstaten.

Artikel 16
Verslag
Uiterlijk op 28 november 2019 dient de Commissie bij het
Europees Parlement en de Raad een verslag in, waarin wordt
beoordeeld in hoeverre de lidstaten aan deze richtlijn hebben
voldaan, inclusief een beoordeling van de toepassing van arti
kel 3, lid 6, juncto artikel 8, leden 1 en 2, indien nodig ver
gezeld van wetgevingsvoorstellen.

Gedaan te Straatsburg, 22 oktober 2013.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

