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Wist u dat?
10 EU-rechten in een oogopslag
Als Europese burger plukt u de vruchten van grote verwezen-
lijkingen: een continent zonder oorlog, ’s werelds grootste 
economie, een vrij verkeer — allemaal dingen die we vaak 
als vanzelfsprekend beschouwen. Maar u kunt ook profite-
ren van kleine, alledaagse dingen die dag in, dag uit het ver-
schil maken. U kunt bijvoorbeeld een defect product dat u 
online hebt besteld, terugsturen, u betaalt lage roamingkos-
ten of u krijgt een vergoeding voor een afgelaste vlucht — 
allemaal dankzij Europa’s inspanningen voor u. En wij blijven 
ons voor u inzetten.

Viviane Reding,  
vicevoorzitter van de Europese Commissie  

verantwoordelijk voor Justitie,  
Grondrechten en Burgerschap 

Wist u dat? 
10 EU-rechten in een oogopslag

 1.  Europese verkiezingen en gemeente-raadsverkiezingen  2. Laat uw stem horen  3. Vrij verkeer 
 4. Gezondheid 
 5. Consumentenrechten  6. Reizen 
 7. Telecom 
 8.  Grensoverschrijdende echtscheidingen  en scheidingen van tafel en bed  9.  Het recht op een eerlijk proces  en overige rechten van slachtoffers van misdrijven 

 10. Informatie en voorlichting 
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DAVID IS KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN 
David woont al verscheidene jaren in de Portugese 
gemeente Vila. Hij kan het goed vinden met de plaat-
selijke bevolking en weet wat er reilt en zeilt. De 
gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, en een 
van de partijen wil hem graag als kandidaat op de 
lijst. David wil graag zetelen in de gemeenteraad. Hij 
vindt dat een goede manier om ten dienste te staan 
van de gemeenschap die hem verwelkomd heeft. Zijn 
enige zorg is dat hij geen Portugees staatsburger is. 
David is Brits, net als een aantal andere mensen in 
Vila. Maar als EU-burger en inwoner van Vila heeft hij 
het recht zich er kandidaat te stellen bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. 

Wist u dat? 
Om de verkiezingen voor het Europees Parle-ment nog democratischer te maken, heeft de Europese Commissie de Europese partijen aanbevolen om hun voorkeurskandidaat als EU-Commissievoorzitter naar voren te schuiven.

De leden van het Europees Parlement vertegenwoordigen de 507 miljoen burgers van de EU en nemen beslissingen op vrijwel alle beleidsterreinen, met inbegrip van de kosten voor mobieletelefoongesprekken, de regulering van banken en de bescherming van persoonsgegevens.

Als EU-burger hebt u het recht: 

• te stemmen en u kandidaat te stellen bij verkie-
zingen voor het Europees Parlement in het EU-land 
waar u woont, onder dezelfde voorwaarden als de 
onderdanen van dat land;

• te stemmen en u kandidaat te stellen bij gemeen-
teraadsverkiezingen in het EU-land waar u woont, 
onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van dat 
land. 

1. Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
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Wist u dat? 

In 14 lidstaten kan een EU-burger burgemees-

ter worden van de gemeente waar hij of zij 

woont, zonder onderdaan van dat land te zijn. 

Bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen 

die in de EU werden gehouden, hebben meer dan 

2 000 EU-burgers zich kandidaat gesteld in de 

lidstaat waar zij woonden, zonder onderdaan 

van dat land te zijn. 

Uw rechten bij verkiezingen in de EU: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_nl.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_nl.htm
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DE STEM VAN SARAH
Sarah heeft de Britse nationaliteit. Ze verhuisde naar 
Frankrijk, maar volgt de ontwikkelingen in het Ver-
enigd Koninkrijk nog steeds op de voet en neemt 
elke keer nog deel aan de nationale verkiezingen. Na 
een verblijf van vijftien jaar in Frankrijk was zij echter 
niet langer stemgerechtigd voor de Britse nationale 
verkiezingen. Sarah begreep deze regel niet. 
Waarom zou zij haar stemrecht in het Verenigd 
Koninkrijk verliezen als ze haar recht op vrij verkeer 
binnen de EU uitoefent? Zij richtte een verzoekschrift 
aan het Europees Parlement en schreef naar de 
Europese Commissie. De Commissie heeft haar 
stem gehoord (en die van vele andere burgers van 
Denemarken, Ierland, Cyprus, Malta en het Verenigd 
Koninkrijk die zich in een vergelijkbare situatie 
bevonden) en heeft richtsnoeren opgesteld met 
praktische oplossingen, waarbij EU-burgers het recht 
om te stemmen bij nationale verkiezingen behou-
den.

Wist u dat?

In 2013 konden burgers deelnemen aan zo’n 

141 door de EU georganiseerde onlineraadple-

gingen over thema’s en mogelijke EU-maat-

regelen uiteenlopend van transport tot consu-

mentenzaken en van volksgezondheid tot 

fiscaliteit.

De Europese Commissie heeft meer dan 

50 keer een dialoog met de burgers georgani-

seerd, in alle 28 lidstaten. Zo kunnen burgers 

rechtstreeks in debat gaan met Europese 

commissarissen, leden van het Europees 

Parlement en nationale, regionale en lokale 

politici.

2. Laat uw stem horen

Als EU-burger hebt u het recht:

• uw stem te laten horen over plannen voor nieuwe 
EU-wetgeving;

• een Europees burgerinitiatief te starten of te steunen 
om zo de Europese Commissie uit te nodigen wetgeving 
voor te stellen over een specifieke kwestie waarvoor zij 
bevoegd is — zoals milieu, landbouw, transport of 
volksgezondheid;

• een verzoekschrift te richten aan het Europees Parle-
ment of de Europese Ombudsman, indien u een klacht 
hebt die verband houdt met een EU-aangelegenheid.
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Hoe u uw stem kunt laten horen op Europees niveau leest u op: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_nl.htm
Bekijk de lopende burgerinitiatieven op: http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Meer over de dialoog met de burgers: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_nl.htm

Wist u dat?
Om een Europees burgerinitiatief te organise-ren, moeten burgers een comité vormen met ten minste zeven EU-burgers woonachtig in ten minste zeven verschillende lidstaten. Wanneer de initiatiefnemers een miljoen handtekeningen verzameld hebben, gaat de Commissie over tot een zorgvuldig onderzoek van hun initiatief en wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Zij krijgen ook de kans hun initiatief voor te stellen tijdens een hoorzitting in het Europees Parle-ment. De Commissie geeft dan een formeel antwoord waarin staat welke maatregelen zij zal voorstellen en waarom zij dat zal doen, of waarin wordt uitgelegd waarom de Commissie geen maatregelen kan nemen.

http://ec.eu  ropa.eu/yourvoice/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_nl.htm
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DE VERHUIZING VAN JAN
Jan besloot zijn baan als architect in Tsjechië op te 
geven en zijn vrouw te vergezellen naar Italië, waar 
zij ging studeren. Dankzij Eures kwam hij te weten 
wat voor werkaanbiedingen er voor hem in Italië 
beschikbaar waren. Zijn Tsjechische beroepskwali-
ficatie als architect wordt in Italië rechtstreeks 
erkend en hij mag solliciteren onder dezelfde voor-
waarden als Italianen. Hij heeft ook informatie ont-
vangen over de mogelijkheden om Italiaans te 
leren.

3. Vrij verkeer

Als EU-burger hebt u het recht:

• in elk land van de EU te studeren en een opleiding 
te volgen, onder dezelfde voorwaarden als de onder-
danen van dat land;

• om het even waar in de EU te werken en gebruik te 
maken van de kansen die de Europese arbeidsmarkt 
biedt.

Wist u dat?
Meer dan 14 miljoen EU-burgers wonen in een andere lidstaat. Daarmee is het recht op vrij verkeer — de mogelijkheid om om het even waar in de Unie te wonen, te werken en te studeren — het door Europese burgers meest gekoesterde recht. 

Erasmus+ zal in de periode 2014-2020 aan meer dan vier miljoen Europese studenten, stagiairs, docenten en opleiders de kans bieden leer- en opleidingservaring op te doen in het buitenland.

De EU bevordert ook de studentenmobiliteit door het makkelijker te maken academische kwalificaties te laten erkennen.

Wist u dat?

In 2012 werkten zo’n 6,6 miljoen EU-burgers in 

een ander EU-land. De Europese Dienst voor 

arbeidsvoorziening (Eures) helpt u werk te vinden 

in een andere lidstaat.

De EU werkt aan de erkenning van beroepskwali-

ficaties, zodat het voor burgers makkelijker wordt 

elders in de EU aan de slag te gaan. 
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Alles over het recht op vrij verkeer: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm
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DE ENKEL VAN SABINE
Sabine uit Duitsland breekt tijdens een bezoek aan 
Litouwen haar enkel. Zoiets is nooit leuk, en zeker 
niet als het je ver van huis overkomt. Maar ze hoeft 
zich tenminste geen zorgen te maken over waar ze 
behandeld kan worden. Ze krijgt alle medische zor-
gen die ze nodig heeft, gewoon door haar Europese 
ziekteverzekeringskaart en haar identiteitskaart te 
tonen. De Europese ziekteverzekeringskaart geeft 
haar het recht op terugbetaling van de kosten door 
haar Duitse ziekteverzekeraar volgens de Litouwse 
tarieven. 

4. Gezondheid

Als EU-burger:

• hebt u het recht noodzakelijke gezondheidszorg te 
ontvangen in elk EU-land, als u daar tijdens een be-
zoek onverwacht ziek wordt of een ongeval krijgt. U 
hebt hetzelfde recht op gezondheidszorg als iemand 
die verzekerd is in het land waar u verblijft. U kunt de 
onkostenvergoeding ofwel tijdens uw verblijf in het 
land dat u bezoekt terugvorderen, ofwel na terug-
komst in het land waar u verzekerd bent. Vraag uw 
verzekeraar naar uw Europese ziekteverzekerings-
kaart voordat u naar het buitenland gaat;

• hebt u het recht geplande medische zorg te laten 
uitvoeren in een ander EU-land en de kosten geheel 
of gedeeltelijk, naargelang de omstandigheden, in 
uw thuisland vergoed te krijgen. In sommige geval-
len dient u uw verzekeraar eerst om toestemming te 
vragen;

• profiteert u van een aantal van ’s werelds streng-
ste normen voor voedselveiligheid. In alle fasen 
van de voedselketen vinden verplichte controles 
plaats die garanderen dat planten en dieren gezond 
zijn en dat voedsel en diervoeding veilig en van hoge 
kwaliteit is, correct is geëtiketteerd en voldoet aan de 
strenge EU-normen.
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Uw gezondheidsrechten in de hele EU: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_nl.htm

Wist u dat?
In alle EU-landen kunt u van uw wettelijke ziekteverzekeraar een gratis Europese ziekte-verzekeringskaart krijgen. Op vertoon van deze kaart ontvangt u noodzakelijke gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als de lokale bevolking. Zelfs als u de kaart niet bij u hebt, dan hebt u nog steeds recht op gezondheidszorg. U kunt in dat geval uw ziekteverzekeringsinstelling om terugbetaling van de kosten vragen zodra u weer thuis bent.

Uw verzekeraar kan u de voorafgaande toestem-ming voor geplande medische behandeling niet weigeren indien u in uw eigen land te lang moet wachten op behandeling. In elke lidstaat kunt u voor gedetailleerde informatie over uw rechten bij een nationaal contactpunt terecht.
De EU werkt aan een e-gezondheidsnetwerk tussen Europese landen. Bij e-gezondheid wordt informatietechnologie gebruikt om toegang tot levensreddende klinische gegevens in noodsitua-ties te vergemakkelijken, om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de toegang tot medische expertise te verbeteren, en om de inspraak van patiënten te vergroten. In bepaalde omstandig-heden kunnen patiënten een behandeling op afstand ondergaan (met inbegrip van het monito-ren van chronische patiënten op afstand), waarbij cruciale gegevens zoals bloeddruk, lichaamstem-peratuur en slaapritme worden gecontroleerd.

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_nl.htm
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DE RECHTSZAAK VAN KAMIL
Kamil koopt vaak goederen online. Dat is lang goed 
gegaan, maar nu heeft hij problemen met een han-
delaar uit een ander EU-land en overweegt hij 
gerechtelijke stappen te ondernemen. De handelaar 
wijst hem op een standaardbepaling in de overeen-
komst die stelt dat bij betwisting de consument 
alleen gerechtelijke stappen tegen de handelaar kan 
ondernemen bij de rechtbanken van het land waar 
de handelaar gevestigd is. Kamil hoeft zich niet aan 
deze clausule te houden: voorwaarden die de wet-
telijke rechten van consumenten inperken, met inbe-
grip van het recht om in eigen land een zaak in te 
leiden tegen de handelaar, zijn oneerlijk en verboden 
in de gehele EU.

5. Consumentenrechten

Als EU-burger:

• hebt u recht op een faire behandeling. Consumen-
ten worden beschermd tegen oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten, die voor hen veel te zware verplich-
tingen ten opzichte van de handelaar zouden inhou-
den;

• hebt u recht op volledige informatie voordat u iets 
koopt. Handelaren mogen geen misleidende of 
agressieve marketingpraktijken gebruiken. Er moet 
voldoende informatie worden verstrekt om tot een 
weloverwogen keuze te kunnen komen;

• hebt u recht op degelijke bescherming bij het on-
linewinkelen. Consumenten krijgen bijvoorbeeld 
veertien dagen de tijd om een product terug te stu-
ren als het niet aan de verwachtingen voldoet;

• hebt u recht op bijstand als er iets fout gaat. Indien 
goederen defect zijn, kunnen consumenten vragen ze 
te herstellen, te vervangen of, als dat niet kan, terug 
te betalen of een korting toe te passen;

• profiteert u van een sterk verbeterde productvei-
ligheid dankzij het Europese systeem voor snelle 
waarschuwingen voor andere producten dan voe-
dingsmiddelen. Daardoor kunnen, ter bescherming 
van de consument, onveilige goederen snel worden 
opgespoord en uit de handel worden genomen.

Wist u dat?
U kunt uw geld terugvragen via een snelle en eenvoudige procedure voor geringe vorderingen. Uitspraken op grond van deze procedure worden in andere EU-lidstaten erkend en zijn er afdwing-baar zonder dat u voor de rechtbank hoeft te verschijnen. Momenteel is de procedure van toepassing op aankopen van maximaal 2 000 EUR. De Commissie heeft onlangs voorgesteld deze drempel te verhogen tot 10 000 EUR. In alle EU-lidstaten, behalve Denemarken, kan van de procedure worden gebruikgemaakt. Binnenkort kunt u de vordering online invullen en indienen. 
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Lees meer over uw rechten als consument in de EU: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_nl.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_nl.htm
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6. Reizen

Als EU-burger hebt u:

• recht op bescherming door een geheel van passa-
giersrechten, of u nu het vliegtuig neemt of met de 
trein, de boot, de bus of de touringcar reist. Passa-
giers hebben recht op informatie, bijstand en in som-
mige gevallen op schadevergoeding in geval van an-
nulering of langdurige vertraging;

• recht op extra bescherming als u pakketreizen koopt. 
Deze bescherming omvat informatie in brochures, 
het recht te annuleren zonder boete, aansprakelijk-
heid van de verkoper van diensten (bijvoorbeeld als 
u in een ondermaats hotel wordt ondergebracht) en 
bescherming als een touroperator of luchtvaart-
maatschappij failliet gaat;

• recht op bijstand in het consulaat of de ambassa-
de van een andere EU-lidstaat, indien u reist naar 
een land buiten de EU waar uw thuisland geen ver-
tegenwoordiging heeft (bijvoorbeeld als u belangrij-
ke documenten verliest, een ernstig ongeval hebt of 
wordt aangehouden). EU-lidstaten moeten onderda-
nen van andere lidstaten helpen een land in crisis-
situaties te verlaten;

• het recht te reizen zonder gediscrimineerd te wor-
den, indien u gehandicapt of beperkt mobiel bent. 
De EU-regels schrijven voor dat u recht hebt op bij-
stand wanneer u vliegt of met de trein, boot, bus of 
touringcar reist. Het is altijd beter de vervoerder voor-
af op de hoogte te brengen van uw behoeften. Indien 
u in uw eigen land gebruik mag maken van parkeer-
faciliteiten voor gehandicapten, dan hebt u met het 
Europese standaardmodel van de parkeerkaart voor 
mensen met een handicap dezelfde toegang tot par-
keerfaciliteiten in andere EU-landen. Daarbij gelden 
steeds de voorwaarden van het land van bestemming.

DE TREIN VAN PAUL
De internationale trein van Paul is nu al twee en een 
half uur te laat. Maar omdat hij binnen de EU reist, 
heeft hij recht op een vergoeding. Omdat de vertra-
ging is opgelopen tot meer dan een uur, zou hij de 
reis kunnen annuleren en zijn kaartje onmiddellijk 
kunnen laten terugbetalen. Hij besluit echter nog te 
wachten. Hij heeft derhalve recht op maaltijden en 
versnaperingen die in verhouding staan tot zijn 
wachttijd. In ieder geval weet hij dat, als hij op een 
later moment ergens helemaal gestrand raakt, hij 
het recht heeft op een hotelovernachting zonder 
daar zelf voor te hoeven betalen. Uiteindelijk komt 
de trein toch nog en reist Paul door naar zijn eind-
bestemming. Maar omdat de vertraging meer dan 
twee uur bedroeg, kan hij de helft van de vervoers-
prijs terugvorderen.



13

Bekijk uw passagiersrechten in de EU: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_nl.htm

Wist u dat?
Houd uw passagiersrechten altijd en overal bij de hand. Download de app „Uw rechten als reizi-ger” voor uw smartphone: 

http://ec.europa.eu/ 
transport/passenger-rights/ nl/mobile.html 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/mobile.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/mobile.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/mobile.html
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7. Telecom

Als EU-burger:

• hebt u recht op toegang tot vaste telecomdiensten 
van redelijke kwaliteit tegen een betaalbare prijs, 
ongeacht uw woonplaats in de EU;

• moet u aanbiedingen en prijzen gemakkelijk kun-
nen vergelijken. Providers moeten transparante, ac-
tuele informatie verstrekken over de prijzen en tarie-
ven van telecomdiensten;

• hebt u recht op een schriftelijk contract van uw tele-
foonmaatschappij, met daarin duidelijke informatie 
over de diensten waarvoor u hebt getekend, de nodi-
ge details inzake tarieven en kosten, en de mogelijk-
heid het contract te beëindigen indien de leverancier 
de voorwaarden wijzigt;

• hebt u het recht binnen een dag van telefoonmaat-
schappij te veranderen, zonder uw telefoonnum-
mer te hoeven wijzigen;

• kunt u uw telefoon overal in de EU gebruiken tegen 
eerlijke roamingtarieven.

DE ROAMINGFACTUUR VAN GIUSEPPE
Giuseppe brengt een paar dagen door in Londen. Hij 
gebruikt zijn smartphone en tablet erg vaak — hij 
gebruikt elke dag een onlinestadsplattegrond, surft ’s 
avonds op het internet, zet vakantiekiekjes op zijn 
blog en stuurt e-mails voor het werk. Maar dankzij de 
huidige EU-regels over roaming zal de rekening voor 
Giuseppe oplopen tot niet meer dan 20 EUR. Dat is 
bijna 500 EUR minder dan het vijf jaar geleden zou 
hebben gekost.

Wist u dat?
Het Europese alarmnummer 112 is overal in de EU vanaf iedere mobiele of vaste telefoon gratis te bereiken. Het nummer werkt in alle EU-lidsta-ten en is dag en nacht bereikbaar. De telefonisten spreken meerdere talen en verbinden u door met de juiste noodhulpdienst. Het nummer 112 wordt steeds vaker als noodnummer gebruikt, alleen of naast andere nummers. Het is momenteel in ongeveer 80 landen beschikbaar.

Er bestaat tegenwoordig een meldpunt (116 000) voor vermiste kinderen. Ouders, kinderen of personen met informatie over een vermist kind kunnen terecht op hetzelfde num-mer. U wordt verbonden met een ervaren organisatie die u steun en praktische hulp kan bieden.



15

Meer informatie over uw rechten als telecomgebruiker: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/users-rights
en Europese roamingvoorschriften: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/users-rights
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming
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8.  Grensoverschrijdende echtscheidingen  
en scheidingen van tafel en bed

Als EU-burger:

• hebt u recht op rechtszekerheid, voorspelbaarheid en 
flexibiliteit indien meer dan één EU-land betrokken is 
bij uw gezinssituatie. Dankzij de Europese regels die 
van toepassing zijn in de meeste EU-landen, komt u te 
weten
– in welk land de rechtbanken bevoegd zijn om te 

beslissen over uw echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed, het hoederecht over uw kinderen, het 
omgangsrecht met uw kinderen en de onderhouds-
regeling voor uw kinderen;

– welk nationaal recht door de rechtbank zal worden 
toegepast op uw echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed. Op die manier wordt vermeden dat 
een van de partijen snel naar de rechtbank stapt om 
toepassing te verkrijgen van het nationale recht dat 
hem of haar het beste past. Dat is alleen van toe-
passing indien de echtgenoten het bij een echtschei-
ding met een internationale dimensie niet eens ra-
ken over het toe te passen recht;

– welk nationaal recht door de rechtbank zal worden 
toegepast om een onderhoudsregeling voor uw 
kinderen te treffen;

• kunt u een uitspraak in een EU-land over echtscheiding 
of scheiding van tafel en bed, het hoederecht over uw 
kinderen, het omgangsrecht met uw kinderen of de on-
derhoudsregeling voor uw kinderen, makkelijker laten 
erkennen en afdwingen in een ander EU-land.

HET GEZIN VAN EVA EN ROLF
Eva uit Hongarije en Rolf uit Duitsland wonen in Ita-
lië. Zij hebben samen een dochter, Anna. Na enkele 
jaren wilde Eva scheiden. Dankzij de Europese regels 
kon Eva de echtscheiding aanvragen in Italië. Omdat 
Eva en Rolf het nog goed met elkaar kunnen vinden, 
kwamen zij overeen het Duitse recht toe te laten 
passen op hun echtscheiding — wat de Italiaanse 
rechtbank ook deed. Omdat de dochter van Eva en 
Rolf, Anna, ook in Italië woont, kon de Italiaanse 
rechtbank ook uitspraak doen over het hoederecht 
over Anna en het omgangsrecht van haar ouders. Op 
Eva’s verzoek bepaalde de Italiaanse rechtbank de 
onderhoudsregeling voor Anna. 
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Meer over de Europese regels inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed:

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/divorce-separation/index_nl.htm 
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_nl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/maintenance/index_nl.htm

Wist u dat?
In 2007 hadden ongeveer 300 000 van de 2,4 miljoen in de EU voltrokken huwelijken een grensoverschrijdend karakter. Dat was ook het geval voor 140 000 (13 %) van de 1,04 mil-joen echtscheidingen in de EU in datzelfde jaar.

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/divorce-separation/index_nl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_nl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/maintenance/index_nl.htm
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9.  Het recht op een eerlijk proces en overige rechten 
van slachtoffers van misdrijven

Als EU-burger:

• kunt u zich beroepen op specifieke garanties indien 
u waar ook in de EU het slachtoffer bent gewor-
den van een misdrijf;

Wist u dat?
Met ingang van januari 2015 zullen slachtoffers van geweld in de hele EU bescherming genieten. Door het Europees beschermingsbevel kan een beschermingsmaatregel die in een lidstaat tegen een dader is genomen, ook worden erkend en afgedwongen in een andere lidstaat.

Met ingang van november 2015 zullen  slachtoffers: 
•  meteen informatie krijgen over hun rechten;•  toegang krijgen tot slachtofferhulp, afhankelijk van hun specifieke individuele behoeften;•  genieten van gegarandeerde procedurele rechten, zoals het recht op vertolking en vertaling, het recht op rechtsbijstand, het recht om een beslissing om niet te vervolgen te herzien, en het recht te worden gehoord;•  afhankelijk van hun specifieke behoeften beschermd worden tegen secundaire of herhaalde victimisatie (bijvoorbeeld door het aantal verhoren en medische controles te beperken, door verhoren door een speciaal daartoe opgeleid persoon te laten afnemen, of door bijzondere maatregelen te nemen om visueel contact met de dader in de rechtszaal te vermijden).

GERECHTIGHEID VOOR VALÉRIE 
Valérie werd tijdens een vakantie in een andere lid-
staat gewelddadig aangevallen en beroofd. Op het 
politiekantoor ontving zij informatie over haar rechten 
in haar eigen taal en werd een tolk opgeroepen zodat 
zij een verklaring in haar moedertaal kon afleggen. Zij 
ontving een vertaalde schriftelijke bevestiging van 
haar klacht en er werd informatie gegeven over de 
volgende stappen. Zij werd ook doorverwezen naar 
een gespecialiseerde organisatie voor slachtofferhulp. 
Toen ze eenmaal terug in haar eigen land was, werd 
ze door de autoriteiten van de lidstaat waar ze was 
aangevallen, op de hoogte gehouden van alle fasen 
van de strafvervolging. Ze getuigde, en uiteindelijk 
werd de dader veroordeeld. Deze garanties zullen 
tegen het einde van 2015 in de gehele Unie gelden.

• hebt u recht op een eerlijk proces waar ook in de 
EU, indien u ervan wordt verdacht of beschuldigd een 
misdrijf te hebben gepleegd. Dat omvat het recht op 
vertolking en vertaling, informatie over procedurele 
rechten en over de beschuldiging die tegen u is geuit, 
het recht op een advocaat en het recht om bij aan-
houding contact op te nemen met uw gezin en con-
sulaat.
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EU-rechten voor slachtoffers van misdrijven: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm
EU-rechten voor verdachten en beschuldigden: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Wist u dat?
Jaarlijks worden in de EU ongeveer negen miljoen mensen strafrechtelijk vervolgd. Daartoe behoren ook meer dan één miljoen kinderen die officieel in contact komen met de politie, en worden vervolgd, in voorlopige hechtenis genomen of voor de strafrechter gebracht.

In november 2013 stelde de Commissie voor dat: 
•  kinderen in strafzaken bijzondere garanties moeten krijgen: verplichte toegang tot een advocaat in alle stadia van het proces, meer uitgebreide informatie, bijstand door ouders en speciale bescherming in geval van een vrijheidsstraf;

•  verdachten of beschuldigden die van hun vrijheid worden beroofd, in een vroeg stadium van de procedure toegang moeten krijgen tot voorlopige rechtsbijstand;•  het recht aanwezig te zijn tijdens de rechts-zaak en belangrijke aspecten van het vermoe-den van onschuld moeten worden versterkt.

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
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Wist u dat?
De centrale voorlichtingsdienst Europe Direct beantwoordt allerlei vragen over Europese aangelegenheden. U bereikt Europe Direct telefonisch (00 800 6 7 8 9 10 11), via e-mail of webchat. U kunt ook het informatiecentrum van Europe Direct bezoeken in de regio of stad waar u woont.

Op de website „Uw Europa” vindt u praktische informatie in uw eigen taal over uw rechten wanneer u zich verplaatst, elders gaat wonen, studeren of een opleiding volgen, elders gaat werken of winkelen, of gewoon in het buitenland gaat reizen. 

Ook de vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in uw land staan tot uw dienst.

10. Informatie en voorlichting

Als EU-burger hebt u het recht:

• in uw eigen taal contact op te nemen met de EU 
en informatie en voorlichting over uw EU-rechten 
te verkrijgen.

EEN PAAR VRAGEN VAN BURGERS DIE EUROPE 
DIRECT IN 2013 HEEFT BEANTWOORD

„Ik heb gelezen dat we in 2014 weer gaan stemmen 
voor het Europees Parlement, maar wanneer zijn de 
verkiezingen precies? Ik woon bovendien in Spanje, 
maar kom uit Italië. Mag ik dan stemmen in mijn hui-
dige woonplaats?”

„Ik ben Tsjech en woon met mijn gezin in Tsjechië. Ik 
werk echter in Slowakije en reis elke dag van en naar 
het werk. In welk land zijn mijn gezin en ik verzekerd 
voor medische zorg?”

„Ik ben Italiaans staatsburger en kreeg een vaste baan 
aangeboden in Duitsland. Mag mijn Amerikaanse 
echtgenoot in Duitsland wonen en werken?”

„Ik ben afgestudeerd aan een universiteit in Frankrijk. 
Ik kan eind juni in Londen aan de slag met een con-
tract voor bepaalde duur. Heb ik een verblijfsvergun-
ning nodig? Bij wie kan ik daarvoor terecht?”

„Ik heb via een Duitse website online een computer 
gekocht, maar die werkt niet goed. Wat moet ik doen? 
Zijn er algemene regels voor het terugsturen van goe-
deren die online zijn aangeschaft?”

„Ik had een vlucht geboekt van Parijs naar Sofia, maar 
bij aankomst op de luchthaven vertelden ze mij dat de 
vlucht drie en een half uur vertraging had vanwege 
een technische storing. Is er EU-wetgeving die mij 
beschermt?”
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Een centrale webpagina waar u alles kunt vinden over uw EU-rechten en hoe u ze kunt laten gelden:

http://ec.europa.eu/your-rights/info/individuals/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/your-rights/info/individuals/index_nl.htm
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Uw contactpunten bij de EU

Europe Direct 
Vind het dichtstbijzijnde informatiecentrum van Europe 
Direct op 
http://www.europedirect.europa.eu

Vertegenwoordigingen van de Europese  
Commissie 
Vertegenwoordiging in België
Wetstraat 170
1040 Brussel
BELGIË 
Tel. +32 22953844 
Internet: ec.europa.eu/belgium/welcome/index_nl.htm  
E-mail: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu

Vertegenwoordiging in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135300
Internet: www.eu.nl
E-mail: burhay@ec.europa.eu

Informatiebureaus van het Europees  
Parlement
Bureau in België
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË 
Tel. +32 22842005 
Internet: www.europarl.be/nl/home.html 
E-mail: epbrussels@europarl.europa.eu
 

http://www.europedirect.europa.eu
ec.europa.eu/belgium/welcome/index_nl.htm
mailto:COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
www.eu.nl
mailto:burhay@ec.europa.eu
www.europarl.be/nl/home.html
mailto:epbrussels@europarl.europa.eu
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Bureau in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135400
Internet: www.europeesparlement.nl 
E-mail: epdenhaag@europarl.europa.eu

De Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement 
Wiertzstraat 
1047 Brussel
BELGIË 
Internet: http://europa.eu/!WK63bX
www.facebook.com/PETITIONS.EU

Europese Ombudsman
1 avenue du Président-Robert-Schuman
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE 
Tel. +33 388172313
Internet: http://www.ombudsman.europa.eu 

www.europeesparlement.nl
mailto:epdenhaag@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00533cec74/Petitions.html
www.facebook.com/PETITIONS.EU
http://www.ombudsman.europa.eu
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De Europese Unie 

De lidstaten van de Europese Unie (2014)

De kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
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Wist u dat?
10 EU-rechten  

in een oogopslag
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