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Volgende topics komen aan bod: 
 
- de routekaart ter versterking van de procedurele rechten van verdachten van 30 

november 2009 (bijgevoegd) 
 
- de richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures 

van 20 oktober 2010 
 
- de richtlijn betreffende het recht op informatie over hun rechten en over de ten-

lastelegging in strafprocedures, waarover akkoord werd bereikt midden december 
2011  

 
- het momenteel hangende en vergaande voorstel van Salduz-richtlijn betreffende 

het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht 
op communicatie bij aanhouding (bijgevoegd: Commissievoorstel juni 2011 en EP-
amendementen 25 januari 2012) 

 
- de aankomende richtlijn betreffende bijzondere waarborgen voor kwetsbare ver-

dachten of beklaagden die de inhoud of de betekenis van het proces niet kunnen 
begrijpen of volgen, bv. ten gevolge van leeftijd, of geestelijke of lichamelijke toe-
stand 

 
- het Groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van de-

tentie van 14 juni 2011 
- de rechten van de betrokkene in het kader van voorlopige hechtenis (in nationale 

én transnationale procedures) 
- de rechten van de betrokkene inzake detentie en grensoverschrijdende tenuitvoer-

legging van vrijheidsstraffen, al dan niet in toepassing van het Europees aanhou-
dingsbevel (bijgevoegd: G. Vermeulen, Oost, West. Thuis Best? Twijfelachtige ver-
trouwensbasis voor gedwongen terugkeer veroordeelde EU-onderdanen naar ge-
vangenis in thuislidstaat, Panopticon, 2011.6, 1-5) 

 
- het belang van specifieke procedurele minimumnormen inzake (grensoverschrij-

dende) bewijsgaring voor een ‘vrij verkeer van bewijs in strafzaken’ (bijgevoegd: G. 
Vermeulen, Free gathering and movement of evidence in criminal matters in the 
EU, Antwerpen | Apeldoorn | Portland, Maklu, 2011, 52 p.) 
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