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EU-voorstel - Tolken en vertalen in strafzaken 

Waar gaat het om? 

• Mensen die in een ander EU-land moeilijkheden krijgen met de autoriteiten, hebben een 
extra probleem als zij de plaatselijke taal niet machtig zijn. 

• Voor een eerlijk strafproces is het van essentieel belang dat een verdachte de procestaal 
begrijpt. 

• De mogelijkheden om gebruik te maken van tolken en vertalers in strafzaken verschillen 
per EU-land. 

Wat zou er precies veranderen? 

• Verdachten zouden in een EU-land waarvan zij de taal niet machtig zijn, recht hebben op 
een tolk bij politieverhoren, overleg met advocaten en alle rechtszittingen.  

• Verdachten zouden recht hebben op een vertaling van belangrijke stukken zodat zij inzicht 
in hun zaak kunnen krijgen. 

• Rechters, openbaar aanklagers en advocaten zouden opgeleid worden om tegemoet te 
komen aan de behoeften van mensen die de procestaal niet begrijpen. 

Wie heeft er baat bij en hoe? 

• Iedereen, overal in de EU, zou tijdens strafzaken evenveel recht op tolk- en vertaaldiensten 
hebben. 

• Mensen zouden volledige meedewerking aan hun zaak kunnen geven en goed met hun 
advocaat kunnen communiceren. 

• Doordat iedereen evenveel recht op tolk- en vertaaldiensten heeft, zou het vertrouwen in de 
juridische stelsels van de verschillende landen toenemen. 

Waarom moet juist de EU maatregelen nemen? 



 

 

• Het recht op vertaal- en tolkdiensten in strafzaken is al opgenomen in het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het EU-handvest van de 
grondrechten. Maar de toepassing van dit recht verschilt tussen de EU-landen. 

• De EU heeft in het verleden al actie ondernomen om slachtoffers van misdaden die 
problemen met de taal hebben, te beschermen. Het is niet meer dan logisch om hetzelfde 
te doen voor verdachten. 

Wanneer zou het voorstel in werking treden? 

In 2012. 
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