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Voorwoord

De voortgang van de Europeanisering van het strafrecht lijkt niet te stui-
ten. Na de Euro en de Europese markt wordt nu het Europa van het recht
gecreëerd. Met name bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
zijn de lidstaten de laatste jaren naar elkaar toegegroeid.

De Europeanisering van het strafrecht voltrekt zich langs twee sporen.1

Enerzijds bestaat er de interstatelijke samenwerking waar de Raad van
Ministers (van Justitie en Binnenlandse Zaken) het heft in handen heeft
(de ‘derde pijler’). De samenwerking krijgt vooral gestalte door het slui-
ten van verdragen. Zo werd tijdens de top van Tampere (1999) afgespro-
ken dat de lidstaten rechterlijke uitspraken wederzijds gaan erkennen.
Voorts dient de delictomschrijving van witwassen, fraude, mensensmok-
kel en drugshandel te worden geharmoniseerd. Europol is in dit spoor
een belangrijke instantie. Daarnaast is recentelijk een voorlopig ‘Euro-
just’ opgericht; elke lidstaat posteert in Brussel een aanklager, rechter of
politiefunctionaris die zich toelegt op coördinatie en ondersteuning van
grensoverschrijdend strafrechtelijk onderzoek.

Het tweede spoor loopt via de bovennationale instellingen van Europa,
met een leidende rol van de Europese Commissie (de ‘eerste pijler’). Naar
aanleiding van de crisis van de Commissie (corruptie binnen de Euro-
pese instellingen; fraude met EU-gelden) zijn er plannen ontwikkeld –
onder de naam Corpus Juris – om een Europese strafwet en een volwaar-
dig Europees O.M. in een gemeenschappelijke rechtsruimte te creëren.
Binnen dit spoor dat zich concentreert op overtredingen van (economi-
sche) EU-regelgeving, opereert reeds Olaf (Organisation pour la lutte
anti-fraude) en er liggen concrete plannen om er een Europese aanklager
aan te verbinden.

Er zijn dus twee afzonderlijke ontwikkelingen gaande die elk moeten
uitmonden in een Europese vervolgingsinstantie, de een tussenstatelijk
de ander bovenstatelijk. Velen achten de komst een dergelijke instantie
onvermijdelijk gegeven het feit dat de politiële samenwerking reeds ver-
der gevorderd is dan de justitiële. Een Europese vervolgingsautoriteit zou
verbonden moeten zijn met – en volgens sommigen het gezag moeten
hebben over – de politiële crimefighters, zowel Europol als Olaf.

Maar ook op andere gebieden wordt gewerkt aan Europese harmoni-
satie. Zo vaardigt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (een
orgaan van de Raad van Europa – het Europa van de 42) bindende uit-
spraken uit voor de betrokken lidstaten indien bepaalde aspecten van

1 Het navolgende is deels ontleend aan een samenvatting die Bert Berghuis en Anke
Slotboom maakten van de O.M.-conferentie ‘De contouren van een strafrechtelijk Europa’
(Brussel, 4-5 oktober, 2000).
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hun nationale rechtorde botsen met het Europese Verdrag voor de Rech-
ten van de Mens (EVRM). De Straatburgse instanties oefenen een grote
invloed uit op de wetgeving en rechtspraak van de lidstaten. Daarnaast
noodzaakt het Brusselse gemeenschapsrecht dat voor de tenuitvoerleg-
ging en handhaving aangewezen is op de nationale rechtsstelsels, de EU-
lidstaten tot aanpassing van wetgeving. Er is een tendens van stringente
handhaving van het gemeenschapsrecht zichtbaar: inzake fraude-
bestrijding en landbouw- en visserijcontroles worden meer en meer ad-
ministratieve sancties voorgeschreven die door de lidstaten moeten wor-
den opgelegd.

In dit nummer wordt de aandacht voornamelijk geconcentreerd op
ontwikkelingen binnen het Europese strafrecht. Onder meer de volgende
vragen komen aan bod: welke voor- en nadelen zijn verbonden met het
tussenstatelijke en het bovenstatelijke spoor van Europeanisering? Waar-
uit bestaat eigenlijk de gemeenschappelijke vloer van het Europese straf-
recht? Hoe dient de democratische en rechterlijke controle op de
opsporingsinstanties vorm te krijgen?

De eerste vier artikelen handelen over ontwikkelingen binnen de derde
pijler, de intergouvernementele politiële en justitiële samenwerking van
de lidstaten, die met name gericht is op bestrijding van grens-
overschrijdende georganiseerde misdaad. Inititiatieven die daartoe be-
horen zijn het Aktieplan ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit,
het EU-rechtshulpverdrag inzake strafzaken, en de onderlinge uitwisse-
ling van verbindingsmagistraten. C.J.C.F Fijnaut bespreekt aan de hand
van verdragrechtelijke vorderingen eerst de ontwikkelingen binnen Eu-
ropol. Tijdens de top in Tampere in 1999 werd besloten Europol opera-
tionele bevoegdheden te geven: Europol mag voortaan opsporingson-
derzoeken initiëren en vertegenwoordigers in de gezamenlijke
opsporingsteams plaatsen. Tijdens de top werd ook besloten een Euro-
just op te richten teneinde de strijd tegen de zware georganiseerde mis-
daad te versterken. Deze eenheid zou de coördinatie van grens-
overschrijdende strafrechtelijke onderzoeken moeten vergemakkelijken
en deze onderzoeken samen met Europol moeten ondersteunen. Fijnaut
gaat nader in op de discussie die over de taken en bevoegdheden van een
nieuw Eurojust woedt: modelleren naar Europol of flexibeler? Hoe Euro-
just er ook uit zal gaan zien, zo besluit de auteur, het zal geen O.M. zijn
waarvan de corpus juristen dromen: geen ondeelbaar orgaan dat de op-
sporing en vervolging in de lidstaten aanstuurt. Een belangrijke vraag die
resteert is of Eurojust justitiële zeggenschap zal krijgen over Europol-
medewerkers op het grondgebied van de lidstaten.

M. den Boer gaat in haar artikel in op de implementatie van het Aktie-
plan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dat in 1997 werd
aangenomen door de JBZ-raad. Het Aktieplan beoogt criminaliteits-
bestrijding te verbeteren door impulsen te geven tot harmonisering (ge-
meenschappelijke definitie van ‘georganiseerde misdaad’; mate van
strafbaarstelling; betere coördinatie van gegevens, enzovoort).
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De auteur gaat na in welke mate de lidstaten daadwerkelijk gevolg heb-
ben gegeven aan de aanbevelingen. Zijn de nationale organisaties naar
elkaar toegegroeid of heeft ieder land nog altijd een eigen aanpak, me-
thode en strategisch beleid? Op basis van een vergelijking van de vijftien
lidstaten concludeert de auteur dat weinig tot geen hervormingen bij de
nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten direct kunnen worden
herleid tot reguleringsimpulsen vanuit de Europese Unie. Wel is in alle
lidstaten een tendens bespeurbaar van schaalvergroting en/of centrali-
sering ten einde de coördinatie te vergroten. Tevens is de transparantie
en kennis over het functioneren van elkaars systemen toegenomen.

J. Koers besteedt in zijn bijdrage aandacht aan de achtergronden van
het EU-rechtshulpverdrag inzake strafzaken dat vorig jaar tot stand is
gekomen. Hij gaat in op de vernieuwende aspecten van het verdrag en de
betekenis ervan voor de praktijk, en de relatie met reeds bestaande an-
dere rechtshulpverdragen. Hij constateert dat de rechtshulpprocedure in
veel opzichten versoepeld is en dat er meer duidelijkheid is geschapen
met betrekking tot een aantal specifieke rechtshulpvormen, zoals de re-
gelingen met betrekking tot het verhoor van getuigen of deskundigen per
video- en telefoonconferentie, de gecontroleerde aflevering van drugs,
het opzetten van gemeenschappelijke onderzoeksteams, infiltratie en
het aftappen van telecommunicatie. Met name de mogelijkheid om met
gemeenschappelijke teams te werken zal volgens Koers een impuls ge-
ven aan beter en gerichter samenwerken van de opsporings- en
vervolgingsinstanties uit de verschillende lidstaten. Volgens de auteur is
het een gemis dat het Europese witwas- en confiscatieverdrag niet in het
EU-rechtshulpverdrag is opgenomen, waardoor de rechtshulpverzoeken
inzake confiscatie en het gebruik van dwangmiddelen niet rechtstreeks
tussen de rechterlijke autoriteiten uitgewisseld mogen worden.

P.C. Kortenhorst en P.A.M. Verrest geven in hun artikel een beschrijving
van het werk van de magistrat de liaison (rechter of officier van justitie)
die sinds kort namens zijn of haar land kan worden gedetacheerd bij het
ministerie van Justitie in een ander land. Deze verbindingsmagistraat
houdt het midden tussen een diplomaat, magistraat en ambtenaar, en is
een belangrijke schakel in het rechtshulpverkeer. Zijn of haar taken en
bevoegdheden liggen onder andere op het vlak van strafrechtelijke inter-
nationale rechtshulp, met name als de betreffende wetgeving in beide
landen verschilt of als er in beide landen onderzoeken gaande zijn die
elkaar raken. De magistraat wordt met veel problemen geconfronteerd
waaronder taalbarrières, gebrek aan rechtsvergelijkende kennis, com-
plexiteit van wetgeving, verschillen in organisatie van opsporing en ver-
volging, en wederzijds wantrouwen. De auteurs achten het wenselijk dat
er wordt toegewerkt naar verdere harmonisatie van het strafrecht om een
einde te maken aan ‘onnodige letterknechterij’.

Zoals gezegd, de invloed van Europa komt niet alleen tot uitdrukking
in het JBZ-overleg en de verdragrechtelijke ontwikkelingen die daaruit
voortvloeien, maar ook in de aansturing van de bestuurlijke handhaving
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van het gemeenschapsrecht in de lidstaten en in de aanpassing van de
nationale wetgeving ten gevolge van de Recommendations van de Raad
van Europa. A.P.W. Duijkersloot en R.J.G.M. Widdershoven gaan in op de
vraag voor welke nieuwe uitdagingen Europa het bestuursrecht stelt. De
invloed van Europa op de nationale bestuurlijke handhaving heeft een
drietal belangrijke consequenties gehad, namelijk verharding van het
bestuursrechtelijke handhavingsklimaat (introductie hardere en zelfs
punitieve sancties), toenemende operationele activiteiten van Europese
instanties bij het toezicht op de naleving van EG-regels (na de Europese
mededingingsinspecteurs hebben Olaf-inspecteurs controlerende be-
voegdheden gekregen), en een tekortschietende transnationale effectue-
ring van bestuurlijke sancties (terugvordering ten onrechte uitgekeerde
EG-gelden; bestuurlijke boetes). De auteurs vragen zich af of Olaf-
ambtenaren niet teveel bevoegdheden hebben en of het Olaf-onderzoek
op nationaal niveau wel voldoende kan worden ondersteund. Ook bij de
rechtswaarborgen en rechten van verdediging kunnen vragen worden
gesteld. De auteurs pleiten voor een nationale regeling waarin een na-
dere inkadering van het Olaf-onderzoek wordt gegeven. Wat de trans-
nationale effectuering van bestuurlijke boetes betreft zou de overdracht
van tenuitvoerlegging aan een lidstaat een geijkte oplossing zijn. Voor
deze oplossing ontbreekt echter een verdragsrechtelijke basis.

Vervolgens gaat J.F. Nijboer in op de activiteiten van de Raad van Eu-
ropa. Hij vestigt de aandacht op het ‘zachte recht’ van de Recommenda-
tions, de aanbevelingen van het Comité van Ministers aan de lidstaten,
en gaat na hoe deze aanbevelingen in de expertcomité’s tot stand ko-
men. Hij bespreekt daarbij drie concrete Recommendations: die inzake
getuigenbescherming en rechten van de verdediging, het management
van strafrecht en uniforme regels voor medisch-gerechtelijke autopsies.
Volgens de auteur zijn de ‘zachte’ Straatburgse aanbevelingen wel dege-
lijk invloedrijk, mede omdat nieuwe nationale wetgeving vaak expliciet
op de aanbevelingen wordt gebaseerd. In hoeverre rechterlijke uitspra-
ken mede op Recommendations zijn gegrond is moeilijk traceerbaar.

Voor wat betreft de harmonisatie van forensische expertise spelen zo-
wel de Straatburgse instanties als de overeenkomst in Tampere een be-
langrijke rol. J.F. Nijboer en W.J.J.M. Sprangers bediscussiëren deze har-
monisatie langs drie lijnen: de uitwisselbaarheid van forensische
gegevens tussen verschillende landen en de erkenning – over en weer –
van zulke gegevens (vingerafdrukken; DNA-profielen), de invloed van
het recht op gelijke behandeling van burgers in een ‘groot’ Europa, en de
kwaliteitswaarborging en -verbetering (standaardisering, certificering)
die van harmonisatie uit kan gaan. Volgens de auteurs heeft de Tampere-
top de harmonisatie, met name met betrekking tot onderzoeksgegevens
die internationaal worden uitgewisseld, sterk gestimuleerd. Een van de
conclusies van de top luidt immers dat legaal verkregen bewijs in de ene
lidstaat bij rechtszaken in een andere lidstaat erkend dient te worden.
Wat het principe van gelijke behandeling van burgers betreft staat het
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Europese Hof voor de Rechten van de Mens al jaren op het standpunt dat
wettelijke regelingen met betrekking tot onderzoek en bewijsvoering tot
het gebied van de nationale rechtsordes behoort. Gelijke behandeling
kan daarom niet eenvoudigweg afgedwongen worden. Tenslotte is
kwaliteitsverbetering een sterke drijvende kracht voor harmonisering
gebleken, maar wordt volgens de auteurs tot nu toe te weinig in de hele
strafrechtsketen toegepast.

In de twee laatste studies wordt een architectonische blik op de toe-
komst van het Europese strafrecht geworpen. G.J.M. Corstens gaat onder
andere in op de politiële en justitiële samenwerking binnen de derde pij-
ler, met name de harmonisatie van wetgeving inzake georganiseerde cri-
minaliteit, terrorisme en illegale drugshandel. Van een algeheel Europees
Wetboek van Strafrecht zal het volgens Corstens niet snel komen. Zolang
er geen noodzaak is voor een bovenstatelijk instituut, dienen we vast te
houden aan het subsidiariteitsprincipe (wat nationaal kan worden ge-
daan, moet niet worden toegewezen aan bovenstatelijke organisaties).
Voor opsporing en vervolging ligt dat evenwel anders dan voor wetge-
ving. Een onafhankelijk Europees Openbaar Ministerie (EOM) op com-
munautair niveau, zoals voorgesteld in het Corpus Juris project van de
EU, is hier denkbaar. Met zo’n ondeelbaar EOM dat zich beperkt tot aan-
tasting van de belangen van de EU (EU-misdrijven), wordt een Europese
juridische ruimte gecreëerd waarin opsporing, vervolging, berechting en
tenuitvoerlegging niet meer door landsgrenzen worden gehinderd. Inter-
nationale rechtshulp wordt daarmee overbodig. Of er zo’n EOM moet
komen hangt volgens de auteur af van de veronderstelde noodzaak en
wenselijkheid. De noodzaak hangt af van gefundeerde empirische gege-
vens. De vraag naar wenselijkheid beantwoordt hij met ‘ja’: de EU be-
hoeft een legitieme aanpak van misstanden, zoals misbruik van EU-
gelden, door een orgaan dat voor de algehele Europese belangen staat.

Ook A. Slotboom schetst de contouren van een toekomstig Europees
strafrecht en neemt daarbij de Verenigde Staten van Amerika als leer-
model. Zij gaat eerst na of analoog aan de V.S. de invoering van een mo-
del Wetboek van Strafrecht overwogen kan worden. Volgens de auteur
zou een dergelijke voorbeeldwet gezien de grote onderlinge verschillen
in Europa weinig zinvol zijn. Voor wat betreft de vraag op welk niveau
welke zaken moeten worden berecht (staat of federatie) wijst de auteur
op het groeiende bereik van het Amerikaanse federale strafrecht en op
problemen van overlappende strafwetgeving. Europa heeft echter voor-
alsnog niet te maken met problemen van competentie-afbakening tus-
sen de verschillende wetgevers. Wel is er ten gevolge van de gebrekkige
handhaving van het EU-gemeenschapsrecht een tendens ontstaan tot
verzelfstandiging van communautaire controle en een uitbreiding van
sancties. Wat de politie betreft zien we in Amerika een onderlinge
competentiestrijd tussen FBI, gewone politie, en speciale opsporings-
instanties op het gebied van drugs en immigratie. Volgens de auteur
dient Europa om die redenen te waken voor enerzijds versnippering en
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anderzijds te grote bevoegdheden voor Europol en Olaf. Slotboom con-
cludeert dat het moeilijk is sluitende criteria voor supranationale regule-
ring vast te stellen. Taken en bevoegdheden van supranationale organen
zouden in ieder geval moeten voldoen aan de normen van transparantie,
democratische legitimatie en rechtmatigheidstoetsing.
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Europol en Eurojust
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

C.J.C.F. Fijnaut*

De ondertitel van deze bijdrage is ontleend aan het opschrift van Titel VI
van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU): ‘Bepalingen inzake
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken’. Hoewel deze titel
slechts veertien artikelen telt, omvat hij tientallen bepalingen over even-
zovele gecompliceerde kwesties (Peers, 2000; Chevallier-Govers, 1999).
Het is dan ook onmogelijk om hier over heel de linie een beeld te ver-
schaffen van de recente ontwikkelingen en de implementatie ervan. Een
kwestie die in 2000 erg in het oog sprong is de verdere institutionalise-
ring van de justitiële samenwerking tussen de Lidstaten in de vorm van
een Voorlopige Eenheid voor Justitiële Samenwerking als de voorloper
van Eurojust (bij beslissing van de Raad d.d. 14 december). In deze bij-
drage zal dan ook hieraan de meeste aandacht worden besteed. Om de
draagwijdte van deze ontwikkeling te kunnen begrijpen moet men even-
wel een en ander weten van de vorderingen die Europol door toedoen
van het Verdrag van Amsterdam heeft gemaakt en van het beleid dat tot
voor kort in het algemeen inzake de justitiële samenwerking is gevoerd.
Hierom worden deze twee onderwerpen eerst besproken.

Verdragsrechtelijke vorderingen van Europol

De kern van het bestaande Europol Verdrag

Ter uitvoering van artikel K.1.9. van het Verdrag van Maastricht werd in
de loop van de jaren negentig Europol opgericht. Formeel kreeg de tot-
standkoming van deze Europese politiedienst haar beslag in het Europol
Verdrag van 1995 dat op 1 oktober 1998 in werking trad. Artikel 2 van dit
verdrag zegt duidelijk dat Europol de doeltreffendheid en de samenwer-
king tussen de bevoegde autoriteiten moet verbeteren bij de voorkoming
en de bestrijding van grensoverschrijdende vormen van georganiseerde
misdaad, maar artikel 3 bepaalt even duidelijk de grenzen van zijn op-
dracht in dit verband. Die draait helemaal om de verzameling, de ver-
werking en de verdeling van informatie. Zelf strafrechtelijke onderzoeken
instellen is er niet bij en dus beschikken de medewerkers van deze dienst
ook niet over welke executieve bevoegdheden dan ook. Europol mag op
grond van dit artikel alleen opsporingsonderzoeken in de Lidstaten on-

* De auteur is als hoogleraar Rechtsvergelijking verbonden aan de Katholieke Universiteit
Brabant en als hoogleraar Criminologie en strafrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven.
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dersteunen door informatie ter beschikking te stellen. En verder mag hij
strategische kennis verschaffen aan de Lidstaten ter bevordering van hun
oordeelkundig gebruik van de schaarse middelen om zulke onderzoeken
te doen. Artikel 32 voegt hieraan toe dat medewerkers van Europol al dan
niet ten overstaan van een rechter alleen onder bepaalde voorwaarden
en met toestemming van de directeur van Europol verklaringen mogen
afleggen over feiten respectievelijk gegevens waarvan zij in de uitoefe-
ning van hun functie kennis hebben gekregen.

De interne organisatie van deze dienst, zoals die werd vastgelegd in
genoemd verdrag, is simpel (artikelen 4-5). Het vertrekpunt vormen de
nationale eenheden in de Lidstaten. Alleen zij mogen fungeren als
verbindingsorgaan tussen Europol en de nationale autoriteiten. Europol
zelf bestaat in de kern eigenlijk alleen uit verbindingsambtenaren die
vanuit de nationale eenheden bij Europol worden geplaatst. Een direc-
teur, bijgestaan door adjunct-directeuren en een staf, staat aan het hoofd
van Europol (artikelen 29-30). De externe organisatie is een stuk ingewik-
kelder (artikelen 28, 34 en 40). De harde kern is hier een bestuur dat be-
staat uit afgevaardigden van de Lidstaten. De nationale ‘registratieka-
mers’ oefenen – alleen en gezamenlijk – controle uit op de uitwisseling
van persoonsgegevens tussen ‘hun’ Lidstaten en de desbetreffende
verbindingsambtenaren bij Europol. De organen van de Europese Ge-
meenschap komen er niet of nauwelijks aan te pas. De Europese Com-
missie hoeft alleen maar te worden uitgenodigd om de vergaderingen
van het bestuur bij te wonen maar dit kan ook vergaderen zonder de ver-
tegenwoordiger van deze Commissie. Het Europese Parlement hoeft al-
leen maar te worden geïnformeerd over de werkzaamheden van Europol.
En via een Verklaring bij artikel 40 (2) hebben alle Lidstaten – min het
Verenigd Koninkrijk – vastgelegd dat zij in het geval van langduriger con-
flicten het Hof van Justitie zullen inschakelen om die op te lossen.

Wat zeker in het licht van de latere ontwikkelingen in de politiële en
justitiële samenwerking opvalt aan dit verdrag zijn twee dingen. Ten eer-
ste dat Europol, althans de centrale component in Den Haag, zelf niet
rechtstreeks kan communiceren met de politieleiding in de Lidstaten;
het bestuur bestaat immers goeddeels uit ministeriële ambtenaren en de
nationale eenheden vormen veelal slechts een klein administratief on-
derdeel van een landelijke dienst; in deze omstandigheden is het natuur-
lijk zeer moeilijk voor Europol, dat ook al niet via (daadwerkelijke deel-
name aan) opsporingsonderzoeken een betekenisvolle relatie met de
politiekorpsen in de Lidstaten kan opbouwen, om in hun kring het gezag
te verwerven dat nodig is voor een adequate vervulling van zijn informa-
tieve taken.

Ten tweede dat Europol op geen enkele manier expliciet en/of recht-
streeks in verband wordt gebracht met het openbaar ministerie in de
Lidstaten; van justitieel gezag – in de gebruikelijke zin van het woord –
over haar werking is geen sprake; medewerkers van Europol kunnen na-
tuurlijk wel met dit gezag in de Lidstaten worden geconfronteerd wan-
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neer zij in concrete onderzoeken informatie aanleveren; ook zal het in
een aantal Lidstaten zo zijn dat het openbaar ministerie rechtstreeks ge-
zag uitoefent op de dienst waartoe de nationale Europol-eenheid be-
hoort en dus indirect de werking van Europol ‘op Haags niveau’ beïn-
vloedt, bijvoorbeeld door bezwaar te maken tegen de overdracht van
informatie (Vermeulen, 1997).

Voor deze (en andere) eigenaardigheden valt zeker een verklaring te
geven. Elementen hiervan zijn:
– dat Europol tot op zekere hoogte een ongewenst kind was en hierom
dus op afstand werd gezet van de Lidstatelijke politiebedrijvigheid;
– dat Europol onder geen enkel beding de (executieve) kentrekken mocht
krijgen van de Amerikaanse FBI of het Duitse BKA en er dus niet direct
een klemmende reden was om zijn relatie tot het openbaar ministerie in
de Lidstaten te regelen;
– dat de internationale justitiële samenwerking in de tijd dat Europol
werd opgericht helemaal geen institutionele vormen had aangenomen
en er dus nog geen rekening kon of moest worden gehouden met zoiets
als Eurojust;
– dat de staatkundige verhouding tussen het openbaar ministerie en de
politiediensten formeel en feitelijk nogal varieert tussen de Lidstaten;
– en dat het dus moeilijk is om een verhouding tussen de openbaar mi-
nisteries en Europol uit te tekenen die voor ze allemaal aanvaardbaar is.

Het Verdrag van Amsterdam en Europol

Het Actieplan ter bestrijding van de organiseerde misdaad dat 28 april
1997 werd aangenomen door de Raad liet er reeds geen misverstand over
bestaan dat de Lidstaten toch een wat andere koers wilden inslaan op
het terrein van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.
Hierin werd bijvoorbeeld al gesteld dat Europol in ondersteunende zin
moest worden betrokken bij operationele onderzoeken in de Lidstaten
en dat het aangewezen was om – juist ook in het verlengde van zulk een
ontwikkeling – de relaties tussen de justitiële autoriteiten en Europol aan
een nader onderzoek te onderwerpen. Kennelijk waren de Lidstaten on-
dertussen ook tot het besef gekomen dat het nodig was om Europol uit
zijn operationele en institutionele isolement te verlossen. Het Verdrag
van Amsterdam ging dan ook helemaal op deze weg door.

Artikel 29 zegt uitdrukkelijk dat – om het doel van de Europese Unie te
bereiken: haar burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid een hoog niveau van zekerheid verschaffen en dus aller-
hande vormen van al dan niet georganiseerde criminaliteit voorkomen
en bestrijden – de Lidstaten zowel rechtstreeks als via Europol een nau-
were samenwerking zullen organiseren tussen politiediensten, douane-
autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten (overeenkomstig de artike-
len 30 en 32) en ook een nauwere samenwerking tussen hun justitiële en
andere autoriteiten (overeenkomstig de artikelen 31 en 32).
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In artikel 30 (2) VEU dat specifiek handelt over de politiële samenwer-
king tussen de Lidstaten via Europol, wordt gesteld dat binnen een ter-
mijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam
(....) de Raad deze vorm van samenwerking onder meer als volgt moet
bevorderen:
– door Europol in staat te stellen tot ‘het vergemakkelijken en ondersteu-
nen van de voorbereiding en het aanmoedigen van de coördinatie en
uitvoering van specifieke onderzoeksacties door de bevoegde autoritei-
ten van de Lidstaten, inclusief operationele acties van gezamenlijke
teams waarvan vertegenwoordigers van Europol ter ondersteuning deel
uitmaken’;
– door maatregelen te nemen ‘waardoor Europol de bevoegde autoritei-
ten van de Lidstaten kan vragen hun onderzoek in specifieke zaken te
verrichten en te coördineren en specifieke expertise te ontwikkelen die
ter beschikking van de Lidstaten kan worden gesteld om hen te assiste-
ren bij het onderzoeken van zaken van georganiseerde criminaliteit’;
– en door ‘verbindingsregelingen’ te bevorderen ‘tussen functionarissen
belast met opsporing/vervolging die zich specialiseren in de bestrijding
van georganiseerde criminaliteit in nauwe samenwerking met Europol’.

En in artikel 32 staat onder verwijzing naar de artikelen 30 en 31 (over de
justitiële samenwerking, zie hierna) geschreven dat de Raad zal bepalen
‘onder welke voorwaarden en met welke beperkingen de (...) bevoegde
autoriteiten op het grondgebied van een andere lidstaat mogen optreden
in overleg met en met instemming van de autoriteiten van die staat’.

Op de bijzondere bijeenkomst van de Raad in Tampere op 15 en 16
oktober 1999 werd besloten om echt werk te maken van deze bepalingen
(besluiten 43 en 45). Er zou onverwijld moeten worden overgegaan tot
het opzetten van gezamenlijke opsporingsteams waarvan vertegenwoor-
digers van Europol deel uit moeten kunnen maken. Daarenboven zou de
rol van Europol inderdaad moeten worden versterkt waar het gaat om
het initiëren van opsporingsonderzoeken in de Lidstaten respectievelijk
het opstarten van genoemde teams. Tenslotte stelde de Raad voor om
een operationele task force van Europese politiechefs in het leven te roe-
pen om – in samenwerking met Europol – ervaringen uit te wisselen over
lopende ontwikkelingen in de grensoverschrijdende misdaad en om bij
te dragen aan de planning van operationele acties (besluit 44).

Deze voornemens verkeren ondertussen in staat van uitvoering. De
task force van politiechefs is reeds enkele malen bijeengekomen. Op
10 oktober 2000 werd de aanbeveling van de Raad van 28 september
2000 aan de Lidstaten betreffende het ‘recht van initiatief’ van Europol
gepubliceerd. Deze wijze raad komt erop neer dat de Lidstaten de ver-
zoeken van Europol om onderzoek in te stellen zorgvuldig moeten bestu-
deren en Europol ook moeten laten weten of zij al dan niet een onder-
zoek zullen starten en welke resultaten dit eventueel heeft gehad. In het
geval dat een Lidstaat besluit geen onderzoek uit te voeren moet zij dit

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 2, 2001 14



Europol laten weten, in beginsel met opgave van redenen. Op 13 decem-
ber 2000 publiceerde de Raad zijn aanbeveling van 30 november betref-
fende de ondersteunende rol van Europol in gezamenlijke opsporings-
teams. Zij komt erop neer dat Europol via de nationale eenheden zulke
teams mag voorzien van haar kennis van de criminele wereld, bijstand
mag verlenen bij de coördinatie van hun acties, ze van advies mag die-
nen omtrent technische kwesties, hen mag helpen met de misdaad-
analyse. Opmerkelijk bij deze aanbevelingen is dat zij goeddeels worden
gebaseerd op het bestaande Europol Verdrag en dat bij de laatstge-
noemde aanbeveling wordt gezegd dat zij slechts een eerste stap vormt
in de implementatie van de Tampere-conclusies. Het spreekt immers
welhaast vanzelf dat een verdergaande implementatie van deze besluiten
alleen mogelijk is na aanpassing van het Europol Verdrag.

Verdragsrechtelijke vorderingen van justitiële samenwerking

De uitwerking van het Verdrag van Maastricht

Anders dan in het geval van de politiële samenwerking (artikel K.1.9.)
spreekt het Verdrag van Maastricht in het geval van justitiële samenwer-
king in strafzaken (artikel K.1.7.) niet van de oprichting van een
samenwerkingorgaan à la Europol. Dit wil echter niet zeggen dat dit ver-
drag geen gevolgen heeft gehad voor deze vorm van samenwerking.
Enerzijds heeft deze bepaling bevorderd dat er in 1995-1996 in aanvul-
ling op de verdragen van de Raad van Europa EU- verdragen betreffende
de uitlevering tot stand zijn gebracht. Anderzijds heeft zij in de hand ge-
werkt dat er in die jaren een begin is gemaakt met de uitwisseling van
verbindingsmagistraten tussen de Lidstaten.

Tevens werd in die tijd een begin gemaakt met de onderhandelingen
over een EU-Verdrag met betrekking tot de wederzijdse bijstand in straf-
zaken. Om allerhande redenen, maar met name om reden dat het Ver-
enigd Koninkrijk grote problemen had met de regeling van de onder-
schepping van grensoverschrijdende telecommunicatie, hebben deze
onderhandelingen jarenlang aangesleept. Op 29 mei 2000 was het niette-
min zover dat dit verdrag eindelijk kon worden ondertekend door de on-
derscheiden regeringen.

Dit is in meer dan een opzicht een belangrijk verdrag. In het kader van
deze bijdrage moet er met name op worden gewezen dat het een regeling
bevat voor het opzetten van gezamenlijke opsporingseenheden door
Lidstaten (artikel 13), voor het verlenen van bijstand bij de uitvoering
van grensoverschrijdende infiltratie-acties (artikel 14) en zoals gezegd
voor het onderscheppen van grensoverschrijdende telecommunicatie
(artikelen 17-21). Want het moge duidelijk zijn dat de toepassing van
juist deze artikelen – de onderhavige samenwerkingsvormen worden
feitelijk natuurlijk al veel langer gepraktiseerd – vraagt om de formalise-
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ring en intensivering van de betrekkingen tussen de (politiële en) justi-
tiële autoriteiten in de Lidstaten (Fijnaut, 1998).

De uitwisseling van verbindingsmagistraten is natuurlijk een van de
manieren waarop de justitiële samenwerking tussen de Lidstaten kan
worden verbreed, uitgediept en versneld. Maar de Raad geraakte er al
snel van overtuigd dat er iets meer en óók iets anders moest worden ge-
daan om deze samenwerking te bevorderen. In het Actieplan ter bestrij-
ding van de georganiseerde misdaad van 1997 werd in elk geval reeds ge-
poneerd dat er een netwerk van justitiële autoriteiten ter bevordering
van de justitiële samenwerking moest worden opgericht. En dit is er – op
grond van artikel K.3. van het Verdrag van Maastricht – bij een zoge-
naamde gemeenschappelijk actie van de Raad van 29 juni 1998 ook ge-
komen. Volgens dit besluit moet het netwerk bestaan uit centrale autori-
teiten die in de Lidstaten verantwoordelijk zijn voor de internationale
justitiële samenwerking; de eerder genoemde verbindingsmagistraten
mogen worden ‘gelinkt’ aan dit netwerk. De functie van het netwerk is de
facilitering van de samenwerking tussen de justitiële autoriteiten binnen
en tussen de Lidstaten bij de bestrijding van zware criminaliteit, zowel in
de vorm van verschaffing van informatie over rechtshulp als in de vorm
van coördinatie van rechtshulpverzoeken. Om deze taak goed te kunnen
vervullen worden er regelmatig bijeenkomsten voor de betrokken magis-
traten georganiseerd en moet het netwerk sowieso een forum zijn voor
de discussie over praktische en juridische problemen in de sfeer van de
internationale rechtshulp.

Het Verdrag van Amsterdam en justitiële samenwerking

De voorgaande ontwikkelingen werden zonder meer geïncorporeerd in
het Verdrag van Amsterdam. Hiervoor werd al gewezen op de wijze
waarop met name in artikel 30 de vorming van ‘verbindingsregelingen’
werd aangekondigd. In artikel 31 dat specifiek betrekking heeft op de
justitiële samenwerking wordt onder a) uitdrukkelijk gesteld dat geza-
menlijk optreden inzake justitiële samenwerking ‘het vergemakkelijken
en bespoedigen van de samenwerking tussen de bevoegde ministeries en
justitiële of gelijkwaardige autoriteiten van de Lidstaten met betrekking
tot procedures en de tenuitvoerlegging van beslissingen’ omvat. Onder
b) wordt deze algemene taakstelling als het ware toegespitst op het ver-
gemakkelijken van uitlevering tussen Lidstaten, en onder d) verbijzon-
derd in ‘het voorkomen van jurisdictiegeschillen tussen Lidstaten’. In
vergelijking met de bepalingen in de sfeer van de politiële samenwerking
valt het natuurlijk op dat in dit artikel enkel wordt gesproken van samen-
werking tussen de Lidstaten en dat op geen enkele plaats melding wordt
gemaakt van een instituut als Europol of zelfs maar van een onderzoek
naar de noodzaak hiervan.

Des te opmerkelijker is dan ook dat op de top van Tampere werd be-
slist (besluit 46) dat voor het einde van 2001 Eurojust zou worden opge-
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richt om de strijd tegen de zware georganiseerde misdaad te versterken.
Deze eenheid zou moeten gaan bestaan uit aanklagers, magistraten dan
wel politiemensen. Zij zou niet alleen de coördinatie van strafrechtelijke
onderzoeken moeten vergemakkelijken maar zulke onderzoeken ook
moeten ondersteunen, met name op grond van de analyses van Europol.
En tot slot zou Eurojust ook nauw moeten samenwerken met het Euro-
pese justitiële netwerk. Gelet op de opdracht ligt de oprichting van deze
eenheid zeker wel in de lijn van het Verdrag van Amsterdam, maar – zo-
als gezegd – zij vormt niet een van de actiepunten in dit verdrag (zoals
Europol wel in het Verdrag van Maastricht).

Dit laatste verklaart wellicht ook waarom het in de loop van 2000 niet
zo eenvoudig bleek te zijn om overeenstemming te verkrijgen over de
concretisering en formalisering van deze beslissing. Al de haken en ogen
die vastzitten aan de vorming van zulk een eenheid, waren nog lang niet
uitgepraat toen in Tampere de beslissing werd genomen om hiertoe over
te gaan. En hoe tijdrovend dit kan zijn is wel gebleken bij de oprichting
van Europol. Eerst werd op grond van een ministerieel akkoord overge-
gaan tot de instelling van de Europol Drugs Unit en vervolgens moest er
nog enkele jaren worden onderhandeld om tot het Europol Verdrag te
komen.

Discussie over de oprichting van Eurojust-in-de-dop

Het voorstel van Portugal, Frankrijk, Zweden en België

Achter de schermen werd in maart 2000 door Portugal, Frankrijk, Zwe-
den en België een voorstel ontwikkeld voor een beslissing van de Raad
omtrent de oprichting en de inrichting van Eurojust. Dit voorstel werd in
de vorm van een beslissing in augustus 2000 gepubliceerd. Het kwam
erop neer dat iedere Lidstaat een aanklager, magistraat of politieman zou
afvaardigen naar de justitiële coördinatie-eenheid Eurojust. De bevoegd-
heden van deze nationale leden van Eurojust zouden door elke Lidstaat
afzonderlijk worden bepaald. Uit hun midden zouden door de Raad een
voorzitter en twee vice-voorzitters worden gekozen.

Het doel van Eurojust zou zijn om de samenwerking op het vlak van
opsporing en vervolging tussen de justitiële autoriteiten van de Lidstaten
te bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot de soorten misdaden
waartoe zich ook de bevoegdheid van Europol uitstrekt, de mensen-
handel, terrorisme, valsemunterij tegen de euro enzovoort. Om de rela-
ties tussen de Lidstaten en Eurojust gestalte te geven zouden de Lidsta-
ten een of meer nationale correspondenten moeten aanwijzen die
desgewenst tevens als contactpunten van het justitiële netwerk zouden
mogen functioneren. In aansluiting op dit laatste werd uitdrukkelijk ge-
steld dat Eurojust en het justitiële netwerk privileged relations zouden
onderhouden met elkaar.
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Met Europol zou het close cooperation moeten opbouwen, in het bij-
zonder via regelmatig overleg tussen de beide diensthoofden (Brugge-
man, 1997). Van geval tot geval mocht ook de Europese Commissie wor-
den betrokken bij de behandeling van zaken, speciaal die waarin er
sprake is van EG-fraude. De voorzitter zou voorts door middel van een
jaarverslag de Raad moeten informeren over de werking van Eurojust en
over crimineel-politieke vraagstukken in de Europese Unie. Een soortge-
lijke verplichting zou eveneens gelden ten opzichte van het Europese
Parlement.

Voorts werden ettelijke artikelen gewijd aan de wijze waarop zaken
moesten worden behandeld en aan de manier waarop moest worden
omgegaan met de gegevens hieromtrent, in het bijzonder de persoons-
gegevens. In dit voorstel werd Eurojust dus in verregaande mate gemo-
delleerd naar het voorbeeld van Europol, toch zeker in organisatorisch
opzicht. Hun onderlinge relatie bleef er echter een van twee gelijkwaar-
dige en complementaire instellingen.

Het Duitse tegenvoorstel

In het voorjaar 2000 werkte Duitsland een wat ander voorstel uit. Het
werd op 17 juli 2000 publiek gemaakt. In dit voorstel bestond Eurojust
alleen uit aanklagers, magistraten en politiemensen die samen een ‘Eu-
rojust team’ zouden vormen. Van nationale tegenhangers in de Lidstaten
was in dit voorstel geen sprake. En evenmin van een voorzitter en vice-
voorzitters. Duitsland was dus kennelijk geen voorstander van een Euro-
just dat zou worden georganiseerd à la Europol. Wel werd er ook in dit
voorstel vanuit gegaan dat de verbindingsmagistraten en de contactpun-
ten van het justitiële netwerk zouden worden betrokken bij de werk-
zaamheden van het Eurojust team. Daarenboven moesten – en dit was
weer iets nieuws – zowel de Europese Commissie als Europol worden
uitgenodigd om verbindingsambtenaren naar Eurojust te sturen. Nieuw
in dit voorstel was ook dat eveneens niet-Lidstaten eventueel
verbindingsambtenaren bij Eurojust konden stationeren.

Anders dan in het eerste voorstel werd in dit geval punt voor punt op-
gesomd welke de taken van de verbindingsambtenaren bij Eurojust zou-
den zijn. In de kern kwamen die natuurlijk neer op de taakomschrijving
die reeds in Tampere was geformuleerd. Opmerkelijk is dat naar verhou-
ding enerzijds veel nadruk werd gelegd op de informatieve taak van Eu-
rojust ten opzichte van de Lidstaten, Europol en de instellingen van de
Gemeenschap en anderzijds op zijn adviserende opdracht in relatie tot
de taken en bevoegdheden van Europol. Daarenboven zou Eurojust
moeten instaan voor de opbouw en instandhouding van een netwerk om
de afhandeling van rechtshulpverzoeken te vergemakkelijken, mogelijk
via een centraal Europees register. Van gegevensbescherming werd in dit
voorstel totaal niet gerept.
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Tenslotte valt het op dat in het Duitse voorstel Eurojust in het geheel
geen verplichtingen kreeg ten overstaan van de Raad of het Europese
Parlement. Het beheer van Eurojust werd overigens geheel en al toever-
trouwd aan het secretariaat-generaal van de Raad.

Het compromis van de Raad en het advies van het Parlement

Het is dus duidelijk dat de beide voorstellen op een aantal belangrijke
punten met elkaar in strijd waren. En de verschillen ertussen betroffen
echt wel belangrijke kwesties zoals de verhoudingen tussen Eurojust, de
Lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap. Dat de Raad er in de
zomer van 2000 dan ook niet in slaagde om deze kwesties vlug even uit
de weg te ruimen, is niet zo gek. In september kwam hij in elk geval met
een verlegenheidsoplossing op de proppen.

Op de 28e van die maand werd – onder voorbehoud van het advies van
het Europese Parlement – beslist om in Brussel een voorlopige eenheid
voor de justitiële samenwerking op te richten, samengesteld uit
verbindingsambtenaren van de Lidstaten (aanklagers, rechters of politie-
mensen). Het doel van deze eenheid zou tweeledig zijn: enerzijds de sa-
menwerking tussen de Lidstaten verbeteren inzake de opsporing en ver-
volging van zware (georganiseerde) misdaad en anderzijds de
coördinatie van de opsporing en de vervolging stimuleren, in het bijzon-
der in het geval van gemeenschappelijke onderzoeksteams. En tenslotte
werd het deze eenheid vergund om zijn ervaring ten dienste te stellen
van de Lidstaten en de Raad. In een verklaring bij dit compromis stelde
de raad overigens uitdrukkelijk dat de beslissing om een voorlopige een-
heid op te richten – als zij was bedoeld als een voorloper van Eurojust –
op geen enkele manier de discussie over de taken en relaties van Euro-
just zou inperken.

Het Europese Parlement publiceerde zijn opvattingen over wat er
moest gebeuren op 30 oktober 2000. Het deed dit hoofdzakelijk in de
vorm van een commentaar (inclusief voorstellen voor tekstwijziging) op
het eerste voorstel – dat van Portugal, Frankrijk, Zweden en België. Het
kwam neer – zoals te verwachten was – op een versterking van de lijn die
deze landen hadden uitgezet. Er werd aangedrongen op een betere
inbedding en uitwerking van de gegevensbescherming, op een grotere
betrokkenheid van de Europese Commissie en op meer duidelijkheid
omtrent het feit dat een voorlopige eenheid de voorloper zou zijn van
Eurojust en ook volop moest worden betrokken bij de oprichting van
deze instelling. In de toelichting voegde het Parlement hier trouwens aan
toe dat in zijn ogen Eurojust zodanig moest worden georganiseerd dat
het voorloper zou worden van een Europees openbaar ministerie. Tussen
de regels door liet het Parlement evenwel tevens doorschemeren dat het
voorlopig vrede kon nemen met de oprichting van een voorlopige een-
heid.
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Aan de ene kant accepteerde het Parlement haast stilzwijgend dus het
compromis van de Raad van september, aan de andere kant zette het
met de introductie van de kwestie van een Europees openbaar ministerie
echter een niet geringe hypotheek op de toekomst van de justitiële sa-
menwerking. Want de oprichting van zulk openbaar ministerie mag door
de Europese Commissie en het Europese Parlement – in het kader van
het zogenaamde Corpus Iuris-project – dan al sedert jaren keer op keer
worden gepushed om de strafrechtelijke aanpak van de EG-fraude kracht
bij te zetten, de Raad heeft tot nu toe niet willen weten van een dergelijke
supranationalisering van de opsporing en vervolging in gevallen van
zulke fraude (Fijnaut, 2000). Ondanks de aandrang van de Europese
Commissie om de vorming van deze instelling op de agenda te zetten
van de Top in Nice is er bij deze gelegenheid met geen woord gerept over
deze kwestie. Voorlopig wil de Raad dus blijven vasthouden aan een
intergouvernementele oplossing voor de problemen in de sfeer van de
justitiële samenwerking.

De mededeling van de Europese Commissie

Alleen al hierom valt het goed te begrijpen dat in de mededeling van de
Europese Commissie d.d. 22 november 2000 over de oprichting van Eu-
rojust geen verband wordt gelegd met de oprichting van een Europees
openbaar ministerie. Anders dan het Europese Parlement zag zij kenne-
lijk geen brood in de koppeling van deze twee kwesties. Maar ook overi-
gens stelde de Europese Commissie zich verzoenend op.

Om te beginnen zag zij wel mogelijkheden om de twee voorstellen van
de Lidstaten bij elkaar te brengen. Wat de algemene opdracht van Euro-
just betreft zag zij in elk geval geen grote verschillen. Wel drong zij erop
aan dat Eurojust zich met name zou moeten bezighouden met grens-
overschrijdende criminaliteit en dan vooral op die terreinen waarop de
nood aan samenwerking het grootst is, zoals de bestrijding van valse-
munterij tegen de euro. Tevens drong zij aan op nauwe samenwerking
tussen Eurojust en Olaf (de opvolger van Uclaf) bij de bestrijding van
EG-fraude.

Met betrekking tot de concrete taken van Eurojust vond de Europese
Commissie dat deze instelling niet alleen meer moest zijn dan een
informatie- en documentatiecentrum maar ook een sprong voorwaarts
moest maken ten opzichte van het justitiële netwerk. Enerzijds zou het
nadrukkelijk een rol moeten spelen in individuele zaken van grens-
overschrijdende zware criminaliteit. Anderzijds zou het ook de Lidstaten
van advies moeten kunnen dienen omtrent bijvoorbeeld de opstart van
gemeenschappelijke teams en rechtsmachtproblemen. Daarenboven
zou het een belangrijke rol dienen te spelen in de advisering van de
kandidaat-Lidstaten omtrent de herinrichting van hun internationale
betrekkingen op strafrechtelijk gebied.
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Verder zag de Europese Commissie Eurojust duidelijk als het centrum,
het middelpunt, het ‘hoofdkwartier’ van het justitiële netwerk. Beide ini-
tiatieven moesten naar haar mening dus worden geïntegreerd. Want ook
al zouden Eurojust en het netwerk verschillende taken vervullen, zij zou-
den wel als één geheel dienen te functioneren. Het bestuur van Eurojust
moest in de ogen van de Europese Commissie in handen worden gege-
ven van een stuurgroep die zou bestaan uit de afgevaardigden van de
Lidstaten en de Commissie. Het secretariaat moest worden toevertrouwd
aan een uitvoerend directeur, bijgestaan door twee adjuncten. Tenslotte
gaf zij aan dat Eurojust tot op zekere hoogte moest worden gezien als de
justitiële tegenhanger van Europol en dat beide instellingen dan ook
nauw met elkaar zouden moeten samenwerken. Zo zouden zij
verbindingsambtenaren kunnen uitwisselen, onder voorwaarden toe-
gang moeten krijgen tot elkaars gegevens, en samen adviezen uitbrengen
over (inter- en supra)nationale strafrechtelijke vraagstukken. Uitdrukke-
lijk stelde de Europese Commissie dat zij met ‘tegenhanger’ niet be-
doelde dat Eurojust het justitiële gezag over Europol moest krijgen
(Schomburg, 1999).

Oprichting Voorlopige Eenheid voor Justitiële Samenwerking

Onder verwijzing naar al hetgeen hiervoor werd besproken besliste de
Raad op 14 december jl. – op de valreep dus – tot de oprichting van een
Voorlopige Eenheid voor Justitiële Samenwerking. Hij bleef met andere
woorden dus bij zijn beslissing van september en trok zich dus nog niets
aan van de opvattingen van het Europese Parlement en de Europese
Commissie. Alleen de opbouw van het betreffende besluit is enigszins
gewijzigd. In artikel 1 wordt bepaald dat deze eenheid zal worden geves-
tigd te Brussel in de schoot van de structuren van de Raad aldaar. In arti-
kel 2 worden de doelstellingen omschreven: de samenwerking tussen de
Lidstaten verbeteren op het vlak van zware (georganiseerde en grens-
overschrijdende) misdaad en meer bepaald de coördinatie van de op-
sporing en de vervolging op dit gebied stimuleren. Artikel 3 bepaalt dat
elke Lidstaat een aanklager, rechter of politieambtenaar bij deze eenheid
zal posteren en geeft verder aan onder voorwaarden zij mogen bijdragen
aan de aanpak van concrete gevallen in de Lidstaten, speciaal in relatie
tot het werk van gemeenschappelijke opsporingseenheden. In artikel 4
wordt gesteld dat de Europese Commissie volop zal worden betrokken
bij de werkzaamheden van de Eenheid. En artikel 5 zegt tenslotte dat
deze beslissing vervalt op het moment dat de maatregelen tot oprichting
van Eurojust zijn genomen. En die moeten zijn genomen voor het einde
van 2001. Dus men heeft zichzelf een jaar respijt gegund om overeen-
stemming te bereiken omtrent een aantal lastige procedurele en institu-
tionele problemen.
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Tot besluit

Het lijdt geen twijfel dat de justitiële samenwerking tussen de Lidstaten
van de Europese Unie de komende jaren verder zal worden uitgebouwd.
Op welke manier is nog de vraag: naar het model van Europol of volgens
een veel flexibeler en pragmatischer formule? In beide gevallen zal Euro-
just evenwel iets heel anders zijn dan het Europees openbaar ministerie
waarvan de Corpus-Juristen dromen: het zal de opsporing en vervolging
in de Lidstaten niet kunnen aansturen, het zal zich met alle mogelijke
vormen van grensoverschrijdende criminaliteit bezighouden en niet al-
leen met EG-fraude, en het zal ook niet alleen bestaan uit O.M.’ers (Flore,
2000). Van Eurojust naar een Europees O.M. is met andere woorden –
politiek en constitutioneel gesproken – een grote kwalitatieve sprong:
van een vorm van interstatelijke samenwerking naar een goeddeels su-
pranationale instelling. Dit wil overigens absoluut niet zeggen dat Euro-
just ‘dus’ wel niets zal worden. Door zijn directe verbindingen met het
O.M. en het rechter-commissariaat in de Lidstaten enerzijds en zijn ope-
rationele rol in (het alsmaar toenemend aantal) concrete grens-
overschrijdende strafrechtelijke onderzoeken anderzijds zou het op rela-
tief korte termijn kunnen uitgroeien tot een belangrijk instituut. Het
spreekt vanzelf dat een dergelijke ontwikkeling van Eurojust onherroepe-
lijk nieuwe vragen zal doen rijzen waarvan de vraag naar de politieke ver-
antwoordelijkheid en de politieke verantwoording voor zijn functioneren
niet de minst onbelangrijke is. Blijven die per geval van samenwerking
liggen bij de regeringen en parlementen van de betrokken Lidstaten of
moeten zij geheel of gedeeltelijk worden toevertrouwd aan de Europese
Commissie en het Europese Parlement?

Deze vraag zal natuurlijk niet alleen opspelen in het geval van Euro-
just. Ook wanneer Europol steeds meer direct betrokken raakt bij de or-
ganisatie en uitvoering van concrete multinationale onderzoeken wordt
deze vraag onontkoombaar (Walker, 1993). Want of dan de interstatelijke
beheersstructuur van deze politie-organisatie nog voor alle Lidstaten
aanvaardbaar blijft mag worden betwijfeld. Maar hoe dan wel? De volle
inschakeling van de Europese Commissie en het Europese Parlement in
de controlestructuren rond Europol zou immers per definitie betekenen
dat de Lidstaten een belangrijk deel van hun invloed op haar organisatie
en werking zouden verliezen en een dergelijke stap zou ontegenzeggelijk
heel de raison d’être van de Derde Pijler ernstig ondermijnen. De andere
vraag die uit een ontwikkeling van Europol tot een meer operationele
politiedienst voortvloeit is natuurlijk die naar de justitiële zeggenschap
over het optreden van zijn medewerkers op het grondgebied van de Lid-
staten. Komt die van geval tot geval te liggen bij het openbaar ministerie
respectievelijk het rechter-commissariaat in de betrokken Lidstaten (wat
gelet op de immuniteitsregeling in het Europol-Verdrag al een hele ver-
andering is)? Of is hier ook een zekere rol weggelegd voor het toekom-
stige Eurojust? Misschien niet direct in termen van gezag maar wellicht
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wel in termen van ‘klemmend advies’ (Hailbronner, 1998). En dan samen
met (vertegenwoordigers van) de task force van politiechefs in het kader
van een nieuw op te richten adviesraad? Hoe het definitieve antwoord op
al zulke vragen ook mag luiden, het is wel zaak om er alvast naar te zoe-
ken. Want het is immers niet uitgesloten dat de ontwikkelingen de ko-
mende jaren harder zullen gaan dan men denkt. Met name in het geval
dat de euro zou worden bedreigd door valsemunterij is het niet uitgeslo-
ten dat Europol executieve bevoegdheden krijgt om dit probleem samen
met gespecialiseerde eenheden in de Lidstaten zo effectief mogelijk te
bestrijden (Harmischmacher en Müther, 1991).
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Bestrijding georganiseerde
misdaad in Europa
Een vergelijkend perspectief

M. den Boer*

Het begrip ‘georganiseerde misdaad’ staat al sinds het begin van de jaren
negentig prominent op de agenda van bijna alle lidstaten van de Euro-
pese Unie. Achter deze gezamenlijke belangstelling schuilt echter een
aanzienlijke differentiatie. De vijftien lidstaten hebben een zeer uiteenlo-
pende regelgeving ten aanzien van de strafrechtelijke definitie en mate
van strafbaarstelling van de georganiseerde misdaad, maar ook hanteren
zij verschillende opsporingsprioriteiten, analysemodellen en
organisatiestructuren.

Het Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dat in
1997 tijdens het Nederlandse Voorzitterschap van de EU werd aangeno-
men door de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, legt
een dertigtal aanbevelingen neer die moeten zorgen voor een betere af-
stemming van de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de EU-
lidstaten. Ondanks deze impuls tot harmonisatie en Europeanisering
blijkt vooralsnog sprake van forse verschillen tussen de structuren van
politie- en justitie-organisaties. Hoewel de contouren van een gezamen-
lijke Europese Juridische Ruimte allengs zichtbaar worden, is een lange
weg te gaan voordat de voornaamste obstakels voor een soepele en effi-
ciënte samenwerking zullen zijn weggenomen. Een normatieve vraag die
men bij aanvang van deze problematiek zou kunnen stellen is in hoe-
verre het wenselijk en nodig is de differentiatie tussen de EU-lidstaten te
reduceren, en of strafrechtelijke en organisatorische afstemming daad-
werkelijk bijdraagt aan een effectievere beheersing van de grens-
overschrijdende georganiseerde misdaad.

Nationale opsporingsprioriteiten en analysemodellen

Ondanks verwoede pogingen van de EU om tot een gezamenlijke defini-
tie van het begrip ‘georganiseerde misdaad’ te komen blijkt in iedere EU-
lidstaat weer sprake van een eigen aanpak, methode of strategische
beleidsformulering. In een aantal landen was de inventarisatie van ge-
organiseerde misdaad heterogeen danwel gedecentraliseerd, maar mede
onder invloed van de samenwerking met andere Europese landen is hier

* De auteur is universitair hoofddocent Bestuurskunde, Centrum voor Recht, Bestuur en
Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant.
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geleidelijk meer lijn in gekomen. Verschillende EU-landen, zoals Oosten-
rijk, maken melding van de recente introductie van een uniforme me-
thode voor de invoering van gegevens. De formulering van prioriteiten
hangt sterk samen met de cultuur en structuur van de georganiseerde
misdaad in kwestie, maar ook met het systeem van de strafrechtelijke
handhaving en met de grondslag van de criminaliteitsbestrijding.

Een vergelijkend intern EU-rapport, daterend uit 1997, geeft een indi-
catie van de wijze waarop de EU-lidstaten de georganiseerde misdaad in
kaart brengen (zie schema 1 aan het eind van dit artikel). Uit dit schema
blijkt niet alleen grote verscheidenheid in de definitie van ‘georgani-
seerde criminaliteit’, maar ook dat het begrip verschillende fenomenen
representeert. Deze differentiatie heeft onder meer betrekking op het
soort criminele activiteiten dat wordt ontplooid, de afzetmarkten, de be-
trokkenen, de gepleegde misdaden en de organisatiegraad van de crimi-
nele organisaties. De nationale rapportages, waarnaar in bovenstaand
overzicht wordt verwezen, bevestigen het beeld dat de georganiseerde
misdaad in Europa niet wordt beheerst door grote, monolitische en strak
gestructureerde criminele organisaties, maar eerder door kleine organi-
saties en netwerken met een multinationale oriëntatie. In de nationale
rapportages werd bovendien regelmatig melding gemaakt van het grote
aanpassingsvermogen van criminele organisaties, met name wanneer
het gaat om nieuwe ondernemingskansen en situaties. Dit vergt van
opsporingsautoriteiten dat ook zij flexibel zijn en voortdurend werken
aan verdere professionalisering van hun expertise. Bovendien worden de
EU-lidstaten genoopt gezamenlijke strategieën te ontwikkelen tegen de
georganiseerde misdaad vanwege de veelal internationale schaal waarop
criminele organisaties werkzaam zijn. Nut en noodzaak van de nationale
rapportages over de ‘stand’ van de georganiseerde misdaad staan overi-
gens momenteel ter discussie binnen relevante EU-gremia.

Van actieplan tot overeenkomst

De aanpak van de georganiseerde misdaad is steeds nadrukkelijker op de
agenda van de Europese Unie verschenen. De eerste stappen tot een ge-
zamenlijke aanpak werden al in het Trevi-tijdperk gezet, vóórdat in 1992
de politie- en justitiesamenwerking in het Verdrag van Maastricht werd
geformaliseerd. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in
1997 kreeg dit momentum vanwege het inmiddels befaamde Actieplan
ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, waarin dertig aanbe-
velingen werden opgenomen. De Multidisciplinaire Groep (MDG) die
vanwege het Actieplan werd ingesteld kreeg als taak om de uitvoering
van deze aanbevelingen binnen de aangegeven tijdslimieten te volgen.

1 OJ 97/C 251/1.
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en aantal aanbevelingen stelt dat lidstaten hun nationale organisatie-
structuren moeten herzien om een betere coördinatie van politiële en
justitiële gegevens te bewerkstelligen. Andere aanbevelingen betreffen
onder meer de samenwerking met de pre-toetredingskandidaten, de uit-
voering van een studie naar high-tech criminaliteit, de ontwikkeling van
een alomvattend anticorruptiebeleid, een herziening van procedures van
openbare aanbesteding, de instelling van centrale nationale contactpun-
ten die als interface zouden moeten functioneren voor bevoegde
opsporingsinstanties, de oprichting van een Europees Justitieel Netwerk
(EJN), de instelling van de MDG, versterking van Europol, en invoering
van maatregelen voor de inbeslagname van de opbrengsten van misdrij-
ven ter bestrijding van financiële criminaliteit en witwassen.

Twee jaar nadat de Raad het Actieplan had aangenomen bleek uit een
evaluatie van de MDG dat de waslijst van aanbevelingen veel lidstaten
boven het hoofd steeg. Slechts een deel van de aanbevelingen bleek te
zijn uitgevoerd.2 De gebrekkige implementatie van het Actieplan is wel-
licht deels te wijten aan het feit dat de Commissie binnen dit terrein van
intergouvernementele besluitvorming geen sancties kan inzetten tegen
de lidstaten. Dientengevolge werd een nieuw Actieplan gelanceerd3, en
zette de Commissie nieuwe methoden in om een beter beeld te krijgen
van de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen door de implementatie
onderling zichtbaar te maken, namelijk in de vorm van een ‘scorebord’.

Een vraagstuk dat uit deze materie verrijst is hoe en in welke mate de
lidstaten daadwerkelijk gevolg hebben gegeven aan de organisatorische
aanbevelingen uit de twee actieplannen: in hoeverre zijn recente interne
organisatorische hervormingen direct te relateren aan deze aanbevelin-
gen of aan reeds bestaande Europese rechtsinstrumenten? Heeft de ge-
zamenlijke Europese strategie tegen de georganiseerde misdaad reeds
het effect van ‘convergentie’, ofwel: groeien de organisaties die onderdeel
vormen van de nationale strafrechtssystemen (met name politie en
Openbaar Ministerie) naar elkaar toe onder invloed van Europeanise-
ring?

Verandering en convergentie in politie- en justitie-organisaties

De vraag of inderdaad sprake is van convergentie tussen de nationale
strafrechtssystemen binnen de EU werd een leidend thema in een EU-
breed onderzoek dat werd gefinancierd door het Falcone Programma van

2 Doc 9037/99, Brussels 28 June 1999, Implementation of action plan to combat organised
crime.

3 The prevention and control of organised crime; a European Union strategy for the beginning
of the new millennium, OJ 00/C 124/1 (3 mei 2000).
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e Europese Commissie en ge-cofinancierd door het WODC.4 In het on-
derzoek werd onder meer vastgesteld van welke EU-rechtsinstrumenten
een convergerende invloed valt te verwachten.

Regelgeving met betrekking tot de Europese Drugs Eenheid (EDE) – de
voorganger van Europol – vereiste bijvoorbeeld dat iedere lidstaat een
nationale drugs eenheid (NDE) zou oprichten om zachte gegevens beter
te kunnen kanaliseren. Momenteel werkt Europol samen met vijftien
nationale eenheden die verantwoordelijk zijn voor de centrale coördina-
tie van de gegevensstromen die voortkomen uit de decentraal, regionaal
of lokaal georganiseerde opsporingsdiensten. De Europol Overeenkomst
genereert ook andere harmoniserende effecten, zoals de instelling van
een gezamenlijk mechanisme voor de verzameling en analyse van infor-
matie om Europol in staat te stellen met vergelijkbare gegevens te wer-
ken voor de opstelling van een jaarlijks situatie-rapport over de georgani-
seerde misdaad. Tevens eist artikel 24 van de Europol-overeenkomst dat
elke lidstaat een nationale toezichthoudende instantie aanwijst voor het
controleren van het verkeer van persoonsgegevens.

Het genoemde Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde crimina-
liteit stelt in haar eerste aanbeveling dat elke lidstaat zelf moet beslissen
hoe hij structuren om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden op-
zet. Niettemin – zo stelt het Actieplan – zou de Europese Raad de nadruk
moeten leggen op het belang van een juiste coördinatie tussen de be-
voegde instanties op nationaal niveau, waardoor met name wets-
handhavingsinstanties beter in staat gesteld zouden worden hun infor-
matie beter uit te wisselen en beter gezamenlijk op te treden. Een
dergelijke aanbeveling kan geen bindend karakter hebben, aangezien de
inrichting van de nationale opsporings- en handhavingsinstanties nog
altijd een zaak is van nationale soevereiniteit. Verscheidene lidstaten
hadden overigens al een dergelijke structuur ingesteld voordat deze aan-
beveling werd aangenomen door de Raad. Een goed voorbeeld is de na-
tionale anti-mafia autoriteit in Italië (Direzione nationale antimafia/
DNA) die in 1991 werd opgezet met een landelijk mandaat van een
centraal Openbaar Ministerie voor de coördinatie van onderzoeken op
het terrein van de georganiseerde misdaad. Geen enkele lidstaat blijkt
vooralsnog een nationale coördinatie-eenheid te hebben met een alge-
meen mandaat voor zowel politie- als justitiesamenwerking.5

Andere relevante aanbevelingen van het Actieplan uit 1997 die betrek-
king hebben op structurele wijzigingen zijn onder andere:

4 Project 98/FAL/145, Monica den Boer, Patrick Doelle (red.), with Didier Bigo, Janne Flyghed,
Franziska Hagedorn, Tuija Hietaniemi, Oscar Jaime Jimenez, Jörn Kessel, Peter Kruize,
Hans-Heiner Kühne, Effi Lambropoulou, Francesca Longo, Laia Moreno, Fernando Reinares,
Kurt Schmoller, Armand Shockweiler, James Sheptycki, Jenny Valind, Gert Vermeulen,
Dermot Walsh, Lisa Westfelt, Controlling organised crime; organisational changes in the law
enforcement and prosecution services of the EU member states, Maastricht, European
Institute of Public Administration, 2000.

5 Echter, in Nederland wordt deze taak uitgevoerd door de CcZwaCri.
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– De instelling van nationale contactpunten (aanbeveling 19). Nagenoeg
alle lidstaten hebben reeds nationale contactpunten voor Europol, Inter-
pol en Sirene (het komt niet vaak voor dat – zoals in intussen in Neder-
land het geval is – deze contactpunten in één contactpunt zijn verenigd).
– De oprichting van multidisciplinaire teams op nationaal niveau (aan-
beveling 20). (De implementatie van deze aanbeveling blijkt vooralsnog
mager, ook al hebben Italië en Nederland permanente teams, en zijn in
Groot-Brittannië ad hoc teams opgericht).
– Het instellen van het EJN moet gepaard gaan met de aanwijzing van
een centraal contactpunt voor de uitwisseling van informatie tussen de
nationale juridische autoriteiten (aanbeveling 21).

Ook een aantal andere rechtsinstrumenten en institutionele structuren
oefent een zekere werking uit op de inrichting van nationale strafrechts-
systemen, zoals de Schengen Akkoorden die inmiddels zijn opgenomen
in het EU Verdrag, de Europese Anti-Fraude Dienst Olaf, de oprichting
van Eurojust, de in mei 1999 aangenomen Overeenkomst betreffende
Wederzijdse Bijstand in Strafzaken, en een reeks gemeenschappelijke
optredens.6

Een methodologisch probleem dat zich voordeed tijdens ons onder-
zoek is dat het schier onmogelijk is organisatorische veranderingen een-
duidig te herleiden tot deze Europese impulsen. Vaak is er – zoals bij-
voorbeeld in Nederland en België die beide een parlementaire enquête
met ingrijpende gevolgen hebben gekend – sprake van nationale ontwik-
kelingen die (mede) aanleiding geven tot organisatorische hervormin-
gen. Wat ook moeilijk bleek tijdens ons onderzoek was de relatief vroege
meting van deze hervormingen: de meeste EU-instrumenten waarover
zojuist gesproken werd waren immers slechts kort daarvoor aangeno-
men danwel in kracht getreden. Desalniettemin kon door middel van
een gestandaardiseerd vragenformulier veel informatie worden verkre-
gen over de huidige (maar immer veranderende) structuren ten aanzien
van de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de EU-lidstaten.
Hieronder zullen we noodgedwongen selectief grasduinen in de bevin-
dingen.

Organisatiestructuren in de EU-lidstaten

Een eerste algemene bevinding is dat alle lidstaten7 in meer of mindere
mate serieus aandacht zijn gaan besteden aan de georganiseerde mis-
daad, hetgeen ook zichtbaar is in de organisatorische structuur. Hieron-
der volgt een beknopt overzicht van de meest relevante hervormingen en

6 Bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk optreden van 21 december 1998 (…) inzake de
strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de
Europese Unie, OJ 98/L 351/1, 29 december 1998.

7 Wegens omstandigheden werd geen rapport ingediend over de situatie in Portugal.
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structurele eigenschappen per lidstaat, daarbij in ogenschouw nemend
dat het hier niet gaat om een integrale doorlichting van de strafrechte-
lijke organisatie, maar van die organisatie-onderdelen die zich bezighou-
den met de opsporing en vervolging van de georganiseerde misdaad.

België

In het zojuist hervormde Belgische politiebestel is sprake van een Fede-
rale Politie, waarin de voormalige nationale faciliteiten voor de opspo-
ring van de georganiseerde misdaad bij Rijkswacht en Gerechtelijke Poli-
tie (respectievelijk Centraal Bureau der Opsporingen en de Nationale
Brigade) zijn gefuseerd. De voornaamste aanleiding tot de hervorming
waren de teleurstellende onderzoeken naar de Bende van Nijvel en
Dutroux. De Algemene Politiesteundienst (APSD) werd opgericht in
1994, onder andere ter bevordering van internationale samenwerking. In
die hoedanigheid huisvest het ook de nationale bureaus van Interpol,
Europol en Sirene; deze centralisatie van informatiestromen betekent
dat Aanbeveling 19 van het EU-Actieplan reeds was geïmplementeerd.

Het College van Procureurs Generaal werd in 1997 opgericht ten ge-
volge van het Federale Actieplan van de regering tegen de georganiseerde
criminaliteit dat dateert uit 1996. Een aantal nationaal-magistraten assis-
teert het College en hun mandaat ligt vooral in het faciliteren van inter-
nationale samenwerking. Als gevolg van de zogenaamde Octopus-
operatie zal ook een Federaal Openbaar Ministerie worden opgericht.
Onder leiding van een Federaal Procureur zal dit bureau toezien op de
activiteiten van de gerechtelijke politie, de federale anti-corruptie een-
heid en de federale centrale politie-database waarin alle politiegegevens
worden opgeslagen. Ook zijn in België een groot aantal multidiscipli-
naire teams aan het werk, bijvoorbeeld op het terrein van de hormonen-
handel, vleesfraude en mensenhandel.

Denemarken

De beheersing van de georganiseerde misdaad is in Denemarken in han-
den van het Departement A van de nationale politiecommissaris (rigspo-
litichefen). Deze afdeling is mede het internationale contactpunt en
huisvest de teams voor de bestrijding van zware criminaliteit en zware
economische criminaliteit. Sinds kort is ook een Nationaal Bureau voor
Recherche opgezet, met name vanwege de problemen met de motor-
gangs. Een stuurgroep ‘georganiseerde misdaad’ is verantwoordelijk voor
de prioritering van opsporing en vervolging van de georganiseerde mis-
daad in Denemarken.

Het Deense Openbaar Ministerie heeft geen coördinatie-eenheid. Het
functioneert als een permanente multidisciplinaire eenheid, vooral we-
gens de werving van externe financiële experts. De internationale afde-
ling van het ministerie van Justitie werkt als centraal contactpunt voor
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verzoeken vanuit het buitenland, en omvat de nationale eenheden van
Europol, Interpol, en zodra Schengen ten uitvoering wordt gebracht, ook
Sirene (25 maart 2001).

Duitsland

De politiediensten zijn in Duitsland per Land georganiseerd. De uitzon-
dering daarop vormt het Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. De
activiteiten van de BKA worden vooral op basis van het subsidiari-
teitsprincipe uitgevoerd. De BKA is verantwoordelijk voor een onderzoek
indien gevraagd door de Federale Hoofdofficier van Justitie. De BKA heeft
eveneens een mandaat op het gebied van de internationale georgani-
seerde misdaad en Interpol-zaken. De Landeskriminalämter (LKA’s) voe-
ren zelfstandig opsporingsonderzoeken uit naar ernstige strafbare feiten,
zoals delicten op het gebied van drugs, zware economische en milieu-
criminaliteit. In Duitsland blijkt weinig sprake van wijzigingen naar aan-
leiding van Europese rechtsinstrumenten.

Finland

De Finse politie-organisatie staat onder directie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Onder deze directie valt ook het Nationaal Bureau
Opsporingen, die onder andere de internationaal, georganiseerde, pro-
fessionele, economische en andere zware misdaad moet voorkomen en
onderzoeken. Het subsidiariteitsprincipe bepaalt dat die van een natio-
naal, trans-provinciaal of internationaal karakter moet zijn.

Een belangrijke hervorming bij het Finse O.M. in 1997 betrof de op-
richting van een Algemeen O.M. Bureau. De Landelijke Officieren van dit
bureau richten zich op zaken van nationale importantie. De veranderin-
gen bij politie en justitie zijn met name te herleiden op de val van de
Sovjet-Unie, en daarmee de verandering van het criminaliteitsbeeld (cri-
minelen uit Rusland en Estland, die hun sporen nalaten bij kleine dief-
stal, illegale handel in sterke dranken en verkeersovertredingen).

Finland’s toetreding tot Schengen heeft ook tot een aantal veranderin-
gen in het strafrechtssysteem geleid. Recente ontwikkelingen betreffen
een voorstel tot uitbreiding van proactieve opsporingsmethoden en de
strafbaarstelling van deelname aan de activiteiten van een criminele or-
ganisatie.

Frankrijk

De algemene directie voor de nationale politie omvat een aantal dien-
sten die van belang zijn in verband met de beheersing van de georgani-
seerde misdaad (anti-drugs, anti-terrorisme, anti-mafia). Reorganisaties
werden gemotiveerd door zowel externe als interne gebeurtenissen. Het
ministerie van Justitie richtte in 1995 een eenheid op voor de bestrijding
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van de georganiseerde criminaliteit. Momenteel ressorteren acht afdelin-
gen onder de Centrale Directie van de Gerechtelijke Politie, die zich toe-
leggen op valsemunterij, drug trafficking, banditisme, antiek en kunst-
waren, wapens, financiële criminaliteit. Meest recentelijk werd in 1996
een centraal bureau voor clandestiene migratie en illegale arbeid opge-
richt. De verantwoordelijkheid voor internationale samenwerking ligt bij
een onderafdeling van het ministerie van Justitie, terwijl de SCTIP (Ser-
vice de coopération technique internationale de police) bij het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken is ondergebracht. Het openbaar ministerie
heeft de afgelopen jaren enkele reorganisaties ingevoerd, waaronder de
oprichting van een Bureau voor de bestrijding van de georganiseerde
misdaad. De meeste multidisciplinaire teams dateren nog van vóór 1990
en komen dus niet voort uit het EU-Actieplan.

Griekenland

De Griekse politie, die onder de autoriteit van het ministerie van Open-
bare Orde valt, heeft bevoegdheden in het gehele land. Speciale politie-
eenheden houden zich onder andere bezig met anti-terrorisme en drugs.
Het Directoraat Veiligheid omvat onder andere de afdeling internatio-
nale politiesamenwerking (DDAS) – dat ook functioneert als centraal
contactpunt. Voor de aanpak van drugs bestaat ook een inter-
ministeriële eenheid. Het Directoraat Openbare Veiligheid heeft voorna-
melijk het mandaat ten aanzien van de georganiseerde misdaad, maar
anti-constitutionele en interstatelijke vormen van criminaliteit vallen nu
juist weer onder de bevoegdheid van het Directoraat Staatsveiligheid.

Binnen het openbaar ministerie hebben zich geen reorganisaties voor-
gedaan, maar de rol van de officieren van justitie is opgewaardeerd we-
gens vervolging van witwasactiviteiten en deelname in Sirene. Ook werd
een bureau opgericht voor de bestrijding van economische en financiële
criminaliteit (SDOE). Hoewel een aantal hervormingen kan worden toe-
geschreven aan Griekenland’s lidmaatschap van de EU, is efficiëntie-
bevordering de voornaamste aanleiding geweest.

Ierland

Als gevolg van de Europol Overeenkomst herbergt de Garda Síochána
een nationale eenheid. Een ander belangrijk lichaam in de bestrijding
van de georganiseerde misdaad vormt het Criminal Assets Bureau (CAB).
Verzoeken om internationale rechtshulp worden doorgeleid via de Natio-
nal Criminal Intelligence Unit van de Garda; Europol en Interpol-
contacten lopen echter via de Liaison and Protection Service van de
Garda.

Het bureau van de Director of Public Prosecutions heeft geen afdeling
die zich specialiseert in georganiseerde criminaliteit. In 1996 werd een
pakket juridische maatregelen uitgevaardigd om de georganiseerde mis-
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daad beter aan te kunnen pakken. Deze innovatie was voornamelijk in-
gegeven door nationale impulsen; het EU-Actieplan heeft vooralsnog
geen duidelijk zichtbare effecten gehad in Ierland.

Italië

Specialisatie is kenmerkend voor het strafrechtssysteem in Italië. Al in
het begin van de jaren negentig werd een tweeledig systeem ingevoerd
bij de criminele recherche en het openbaar ministerie, namelijk een pij-
ler die zich richt op ‘gewone’ georganiseerde misdaad, en een die zich
richt op de mafia. In die tijd werd ook een anti-mafia directoraat in het
leven geroepen. Het Directoraat Openbare Veiligheid van het ministerie
van Binnenlandse Zaken coördineert de activiteiten van de drie belang-
rijkste politiediensten in een Centraal Directoraat van de Criminele Poli-
tie. Deze is weer verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de nationale eenhe-
den van Europol, Interpol en Sirene (overigens nog steeds gescheiden
faciliteiten). Een recentelijke hervorming betreft de Carabinieri, die nu
een vierde legerkorps direct onder het ministerie van Defensie zijn ge-
worden. Ook hier blijkt weinig directe invloed van het Actieplan op de
(her-)inrichting van de interne organisatiestructuur.

Luxemburg

Op 1 januari 2000 fuseerden de twee Luxemburgse politiediensten, het-
geen werd voorafgegaan door gezamenlijke projecten en nauwe samen-
werking. Binnen deze nieuwe nationale eenheid bestaat een afdeling re-
cherche die zich toelegt op complexe en zware misdrijven. Hieronder
vallen onder andere georganiseerde criminaliteit, drugs en illegale immi-
gratie. Voor 1990 bestond geen speciale unit op het gebied van georgani-
seerde criminaliteit. Het EU-Actieplan heeft niet geleid tot de creatie van
een nieuwe dienst.

Het openbaar ministerie is georganiseerd op basis van specialisatie
(bijvoorbeeld financieel-economische criminaliteit). Er bestaat geen
coördinatie-eenheid binnen het openbaar ministerie; deze taak ligt bij
de algemene officier van justitie. Hoewel geen permanente, geïnte-
greerde, multidisciplinaire teams bestaan is de samenwerking tussen
politie en douane verbeterd vanwege nauwe samenwerking bij
informatie-verzameling. Het bureau voor internationale politiesamen-
werking fungeert als centraal contactpunt, en is tevens verantwoordelijk
voor de uitwisseling van informatie tussen Europol, Sirene en Interpol.

Nederland

De laatste jaren zijn een aantal reorganisaties doorgevoerd die deels te
herleiden zijn op het IRT-debacle. De roep om verbeterde internationale
informatie-uitwisseling heeft niet eenduidig geresulteerd in centralisatie
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van coördinatie-faciliteiten. De reorganisatie van de Nederlandse politie
dateert al van 1993 en heeft weinig te maken met internationaliserings-
tendenzen. Desalniettemin heeft schaalvergroting ertoe bijgedragen dat
politiële informatie-uitwisseling overzichtelijker is geworden. Recente
reorganisaties betreffen de samensmelting van de Cri met het LRT en
met de diensten transport en technische ondersteuning tot Landelijke
Divisie Recherche. De voormalige IRT’s, nu kernteams geheten, beschik-
ken ieder over een aandachtsgebied.

Bij het O.M. zijn de instelling van het College van Procureurs Generaal
en het Landelijk Parket belangrijke ingrepen geweest. Noemenswaardig
is ook de recente creatie van de Internationale Coördinatiecentra en een
landelijke evenknie (ICC’s en LCC). Een concreet gevolg van het EU-
Actieplan is dat de ‘desks’ van Interpol, Europol en Sirene voortaan si-
multaan kunnen worden geconsulteerd. Andere organisatorische veran-
deringen resulteren niet direct uit EU-rechtsinstrumenten, maar
desalniettemin worden door respondenten impulsen erkend.

Oostenrijk

Een aantal jaren geleden werd het team georganiseerde misdaad uitge-
breid en ook werd nieuwe wetgeving aangenomen aangaande bijzondere
opsporingsmethoden. De georganiseerde misdaad heeft voornamelijk
gefungeerd als katalysator om reorganisaties en vernieuwingen door te
voeren die ook van toepassing zijn op de opsporing en vervolging van
andere vormen van criminaliteit. Binnen het Directoraat Generaal van
de Openbare Veiligheid van het federale ministerie van Binnenlandse
Zaken huist een afdeling die zich toelegt op de georganiseerde misdaad.
Ook zijn er een aantal gespecialiseerde eenheden, bijvoorbeeld op het
gebied van drugs en terrorisme. In het openbaar ministerie zijn nog nau-
welijks veranderingen doorgevoerd, maar het O.M. in Wenen heeft sinds
1994/1995 wel een speciale afdeling georganiseerde criminaliteit. Ver-
wachte reorganisaties zijn voornamelijk ingegeven in de behoefte aan
meer efficiëntie in de afhandeling van zaken.

Spanje

Verschillende teams met eenheden die opsporing verrichten naar de ge-
organiseerde misdaad zijn te vinden in de Centrale Divisie van de Ge-
rechtelijke Politie dat onderdeel is van de Nationale Politie Dienst. Be-
langrijk zijn onder meer de UDYCO’s, die zich richten op drugs en
georganiseerde misdaad, en het Nationaal Drugs Plan. Intussen is naar
aanleiding van een verzoek van het Spaanse parlement een interministe-
riële anti-drugs werkgroep opgericht. Multidisciplinaire teams zijn in
Spanje nog zeldzaam, behalve soms in de context van een concreet ge-
rechtelijk onderzoek. De diensten van Interpol, Europol, nationaal bu-
reau drugscriminaliteit en de contactambtenaren zijn gecentraliseerd.
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Weinig is bekend over de vraag of en welke organisatorische aanpassin-
gen te danken zijn aan Europese normeringen.

Verenigd Koninkrijk

Het politiebestel is op territoriale wijze gedecentraliseerd. Gedurende
het afgelopen decennium zijn diverse veranderingen doorgevoerd, me-
rendeels vanwege de priotitering van de zware en georganiseerde mis-
daad. In 1992 werd de National Criminal Intelligence Service om het on-
derzoek naar deze criminaliteitsvormen beter te coördineren. In 1998
werd een Landelijk Recherche Team (National Crime Squad – NCIS) op-
gericht, naast de toen reeds bestaande regionale recherche teams. Hier-
onder vallen onder andere financiële recherche, football hooliganism, de
UK Europol liaison officers, Interpol, en (in de toekomst) ook het Schen-
gen Informatie Systeem. De Special Branch van de London Metropolitan
Police heeft onder andere een Europese Liaison Afdeling. In tegenstelling
tot de meeste continentale rechtssystemen in Europa hebben de
opsporingsautoriteiten de taak de vervolging voor te bereiden. Sinds
1986 bestaat hiervoor ook een onafhankelijke instelling, in de vorm van
het Crown Prosecution Service (CPS).

Zweden

De Zweedse regering stelt nadrukkelijk dat prioriteit moet worden ge-
hecht aan de strijd tegen de georganiseerde misdaad, samen met econo-
mische criminaliteit, drugscriminaliteit en overtredingen jegens vrou-
wen. Dit uit zich niet direct in centralisering of een versterking van
nationale coördinatie. Een recentelijke hervorming van het O.M. in 1996
was er juist op gericht meer operationele verantwoordelijkheid te geven
aan de lokale afdelingen.

Op nationaal niveau bestaat een Nationaal Bureau Opsporingen, dat is
onderverdeeld in een Directie Criminele Recherche (opgericht in 1995 in
reactie op de stijging van georganiseerde criminaliteit), een Nationale
Politie Afdeling en een Afdeling voor Operationele Ondersteuning. De
Directie Criminele Recherche is ook de afdeling waar liaison officers en
internationale contactpunten zijn gehuisvest, zoals Interpol, Europol en
Schengen. Landelijk bestaan diverse Interregionale Onderzoeksteams
die kunnen worden uitgezonden naar lokaal niveau. Ook op regionaal
niveau bestaan speciale criminele recherche teams die zich onder an-
dere toeleggen op de georganiseerde misdaad, narcotica en kinder-
pornografie. Het Zweedse O.M. verkeert in reorganisatie: in elke lokale
O.M.-afdeling worden twee gespecialiseerde officieren van justitie aange-
steld die zich toespitsen op de georganiseerde misdaad.

Bestrijding georganiseerde misdaad in Europa 35



Conclusie: van differentiatie naar convergentie?

Op grond van deze Europese tour d’horizon kan worden geconcludeerd
dat weinig tot geen hervormingen bij de nationale opsporings- en
vervolgingsautoriteiten direct kunnen worden herleid tot reguleringsim-
pulsen vanuit de Europese Unie. Wel kan worden gesteld dat de groei in
de erkenning van het probleem van de georganiseerde misdaad, inclusief
de nieuwe uitdagingen die dit stelt aan informatieverzameling en
recherchemethoden, heeft bijgegedragen aan hervormingen of reorgani-
saties. In bijna alle EU-lidstaten heeft dit geleid tot een zekere mate van
schaalvergroting en/of centralisering, met als doel de nationale coördi-
natie van opsporing, onderzoek en vervolging te verbeteren. Uit het on-
derzoek is niet gebleken dat centralisering ten koste gaat van decentrale
recherche-taken.

Hoewel het EU-Actieplan vooralsnog geen convergentie tussen de sys-
temen heeft bewerkstelligd, heeft het Europese integratieproces wel de
transparantie en kennis over het functioneren van elkaars systemen
doen toenemen. Juist van deze vorm van ‘horizontale
kruisbestuiving’Den Boer, 1999, pp. 598-74), die veel meer via bilaterale
contacten en informele netwerken verloopt, zijn veel meer
internationaliseringseffecten te verwachten. Lidstaten tonen zich binnen
het huidige systeem van intergouvernementele besluitvorming weerbar-
stig tegen top-down invloeden vanuit Europa. Binnen het JBZ-kader ver-
weren zij zich tegen ongewenste invloeden via een mechanisme van
veto’s en voorbehouden. Nochtans valt te bezien in welke mate andere
elementen van het EU-Actieplan – zoals de promotie van criminaliteits-
preventie en de aanpak van de georganiseerde misdaad via bestuurs-
rechtelijke kaders – hebben bijgedragen aan de onwikkeling van geza-
menlijk strategisch beleid tegen de georganiseerde misdaad.

Schema 1: Typering georganiseerde misdaad in verschillende EU-lidstaten

EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

België Toename van het
aantal zaken (in 1997
238 onderzoeken met
2000 subjecten)

Zeer heterogeen
beeld van actviteiten.
In meer dan 50% van
de zaken zijn
buitenlanders
betrokken.

Drugscriminaliteit,
daarna financiële
criminaliteit,
witwassen en
autohandel.
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EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

Denemarken Vrij laag, niet in cijfers
uitgedrukt.

Geen nationale
definitie van
georganiseerde
misdaad; variatie van
stevig gestructu-
reerde tot los-
gestructureerde
groepen die meer op
ad hoc basis
opereren; toene-
mende participatie
buitenlanders.

Rocker gemeenschap.
Nauwelijks basis voor
goed bekende
misdaadsyndicaten,
zoals de Chinese
triaden en de
Russische mafia.
Drugscriminaliteit
dominant.

Duitsland Georganiseerde
misdaad is serieus
probleem. In 1997,
592 voorlopige
onderzoeken, met
8098 verdachten uit
100 verschillende
landen.

Zowel strak
hiërarchische
criminele groepen als
tijdelijke netwerken.
Aanzienlijk aantal
structuren opereert
op ad hoc basis.

Etnisch homogene en
heterogene groepen,
veel discussie over
‘buitenlandse’
criminelen.
Traditionele
verschijningsvormen:
drug trafficking,
gestolen waren,
organisatie-
criminaliteit,
gewelddadige
criminaliteit en
criminaliteit
gerelateerd aan
uitgaansleven.
Toename van illegale
mensensmokkel en
cybercriminaliteit.
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EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

Finland Weinig bezorgdheid
over georganiseerde
misdaad.

Geen strafrechtelijke
definitie van
georganiseerde
misdaad. Lage
hiërarchieën met
duidelijke verdeling
van taken. Controle
van ondernemingen
zoals restaurants en
transportbedrijven.
Sporadisch gebruik
van geweld. Geen
corruptie overheid.

Drugscriminaliteit en
alcoholsmokkel,
gevolgd door
witwassen en
motor-gangs.
Activiteiten
misdaadgroepen
heterogeen.

Frankrijk Georganiseerde
misaad is serieus
probleem: noopt tot
internationale
samenwerking en de
verbetering van
grenscontroles.

Zowel organisatie als
netwerk. Deelname
voornamelijk door
Franse onderdanen.

Heterogeen
verschijnsel. Waslijst
van criminaliteit, drugs
staan voorop.
Corruptie is geen
opzettelijke strategie
van misdaad-
groeperingen.

Griekenland Georganiseerde
misdaad is in
opkomst, maar vooral
zware misdaad.

Kleine, vagelijk
hiërarchische
groeperingen,
bestaande uit
uiteenlopende
nationaliteiten.

Toename van geweld
in de sfeer van
drugscriminaliteit.
Verder: omkoperij,
prostitutie (vooral
Oost-Europese
vrouwen), gestolen
auto’s en netwerken
die zich toeleggen op
illegale immigratie.
Criminele activiteiten
verschillen per
etnische groepering
(Russisch, Turks,
Roemeens, Bulgaars,
Yoegoslavisch,
Aziatisch).
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EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

Ierland Relatief klein aantal
(12) van gevestigde
en strak gestructu-
reerde groepen.

Georganiseerde
misdaad vooral
nationaal van karakter
met weinig niet-Ierse
georganiseerde
criminelen.

Drug trafficking,
gewapende
overvallen. Bijna alle
groepen gebruikten
geweld binnen of
tussen deze groepen.
De helft voerde
witwasactiviteiten uit.

Italië Georganiseerde
misdaad wordt
beschouwd als een
serieus probleem.
Geen statistieken
voorradig over de
illegale winsten van
de georganiseerde
misdaad.

Hiërarchisch
georganiseerde
groeperingen. Geweld
wordt gebruikt als
sanctiemethode.

Criminele panorama
nog steeds
gedomineerd door
Mafia, Camorra,
‘Ndrangheta en
Apulea. Cosa Nostra.
Vooral: afpersing,
infiltratie publieke
sector; illegale handel
in drugs, wapens en
afval; witwassen en
herinvestering. Ook
Russische en andere
allochtone criminele
groeperingen.

Luxemburg Georganiseerde
misdaad wordt
beschouwd als
probleem. In 1998
invoering van de term
‘criminele organisatie’
in het strafrecht.

Georganiseerde
misdaad niet altijd
gestructureerd
volgens de klassieke
georganiseerde
misdaad groepen.

Witwassen, hit en run,
fraude, aanbesteding,
drug trafficking,
mensenhandel,
diefstal van juwelen,
gewapende overval en
autodiefstal. Veel
buitenlandse
groeperingen, vooral
uit België, Italië en
Joegoslavië. Fraude is
probleem, alsmede
transport-
infrastructuur ten
behoeve van criminele
groepen.
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EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

Nederland Georganiseerde
misdaad wordt
beschouwd als een
probleem.

Gevestigde criminele
organisaties en
(tijdelijke) netwerken.

Nederlandse,
buitenlandse, en
vooral etnisch
heterogene groepen.
Grensoverschrijdend.
Drug trafficking,
fraude, mensensmok-
kel en -handel.
Exploitatie van
restaurants,
transportbedrijven etc.
In een derde van de
onderzoeken gebruik
van fysiek geweld,
inclusief eliminatie.
Ook corruptie,
bescherming van
crimineel
communicatieverkeer
door middel van
cryptografie, en
witwasactiviteiten.

Oostenrijk 30-35% totale
criminaliteit.

Toename grens-
overschrijdend
karakter en gebruik
van ondernemingen;
professionalisering;
geweld is uitzonde-
ring

Oost-Europese
infiltratie in
georganiseerde
misdaad; organisatie-
criminaliteit vooral
West-Europees.

Portugal Geen informatie. Geen informatie. Toename van
financiële criminaliteit,
narcotica, en
overvallen. Daarnaast
ook: mensenhandel
en prostitutie;
gestolen kunst,
papierzwendel, handel
in gestolen
voertuigen, en
kidnappings.
Internationale
dimensie neemt toe.
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EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

Spanje Geen informatie. In
1997 sprake van 264
nieuwe actieve
georganiseerde
misdaadgroepen, met
een aantal van 3765
verdachten.

Meer dan de helft van
de groepen heeft een
semi tot hoog-
georganiseerde
structuur. Slechts een
vijfde is homogeen
Spaans; minder dan
de helft is grens-
overschrijdend.

Buitenlandse
criminelen vooral uit
Groot-Brittannië,
Duitsland, Italië,
Frankrijk, Colombia en
Marokko. Drugs-
criminaliteit, daarna
witwasactiviteiten,
zwendel en fraude.
Geweld wordt
gebruikt in ongeveer
15% van de groepen.

Verenigd
Koninkrijk

Criminele activiteiten
worden vaak
ingegeven door de
vraag en kansen op
de markt. Drugs-
criminaliteit blijft
dominant (grote
winsten). Voorts
grensoverschrijdende
smokkel en illegale
immigratie. Nauwelijks
(gespecialiseerde)
corruptie.
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EU Lidstaat Graad van de
georganiseerde
misdaad

Model van de
georganiseerde
misdaad

Dominante
verschijningsvor-
men

Zweden Geen harde
kwantitatieve
gegevens over de
schaal. Invloed op
politiek en samenle-
ving marginaal.

Dynamisch; evolutie
van verschillende
structuren, zoals
criminaliteitsstromen
die stabiliseren,
netwerken tussen
criminele individuen,
en specifieke groepen
die hun oorsprong in
de netwerken
hebben.

Meer of minder:
narcotica, smokkel
van alcohol en tabak,
fraude, financiële
criminaliteit, illegale
autohandel, overvallen
en diefstal, illegale
mensenhandel,
afpersing, witwassen,
handel in vuurwapens
en zware misdaad
zoals moord en
doodslag. Internet-
criminaliteit
zichtbaarder doch
geen expliciete link
met georganiseerde
misdaad.
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Het EU-rechtshulpverdrag
Wederzijdse bijstand in strafzaken

J. Koers*

In deze bijdrage besteed ik aandacht aan de achtergronden van het
nieuwe EU-rechtshulpverdrag dat vorig jaar tot stand is gekomen, de
relatie met de reeds bestaande andere rechtshulpverdragen, de vernieu-
wende aspecten van het verdrag en de betekenis ervan voor de praktijk.
Daarbij zal ik ingaan op vraag in hoeverre de rechtshulpprocedure ver-
soepeld is en in hoeverre duidelijkheid is geschapen met betrekking tot
een aantal specifieke rechtshulpvormen. Wat die rechtshulpvormen be-
treft wordt achtereenvolgens ingegaan op de regelingen met betrekking
tot het verhoor van getuigen of deskundigen per video- en telefoon-
conferentie, de gecontroleerde aflevering van drugs, het opzetten van
gemeenschappelijke onderzoeksteams, infiltratie en het aftappen van
telecommunicatie.

Het nieuwe verdrag

Op 29 mei 2000 is na een lange periode van onderhandelingen het Ver-
drag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidsta-
ten van de Europese Unie (EU-rechtshulpverdrag) getekend.1 Daarmee is
dit verdrag een formeel product van een ontwikkeling die op 1 november
1993 werd ingezet. Op die datum immers is het Verdrag betreffende de
Europese Unie in werking getreden, waarin de justitiële samenwerking
voor het eerst in de Europese Unie als aangelegenheid van gemeen-
schappelijk belang werd erkend ( voormalig art. K. 1.7.).2 In het Actieplan
ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit3 werd in 1997 aange-
drongen op het snel uit de weg ruimen van de obstakels die een onderte-
kening en ratificering van een rechtshulpverdrag (en andere genoemde
verdragen) in de weg stonden. Dit is nog eens herhaald in het Actieplan
van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag
van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd.4 Na
rectificatie van dit verdrag zal het een belangrijk instrument zijn bij de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Het is een verdrag dat, op een en-
kele bepaling na, geen zelfstandige betekenis heeft. Het verdrag is ont-
wikkeld als een aanvulling op reeds bestaande rechtshulp verdragen (art.
1 EU-rechtshulpverdrag). Deze verdragen zijn:

* De auteur is hoofdadvocaat-generaal en hoofd van het ressortsparket Den Haag.

43



– het Europese Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken (ERV)5;
– het aanvullend protocol van 17 maart 1978 bij het Europees
Rechtshulpverdrag6;
– de bepalingen over wederzijdse rechtshulp in strafzaken van de Over-
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het akkoord van Schengen
van 14 juni 1985 betreffende geleidelijke afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen, hierna te noemen de Schengen
uitvoeringsovereenkomst (Suo) (voorzover die niet worden ingetrokken
krachtens artikel 2, lid 2)7;
– hoofdstuk 2 van het Verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering
en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België het Groother-
togdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, zoals gewijzigd
bij het protocol van 11 mei 1974 tussen de lidstaten van de Benelux Eco-
nomisch Unie onderling (BUV).8

Op een aantal punten geeft dit verdrag een vergemakkelijking van de toe-
passing van de rechtshulp tussen de lidstaten van de EU. Aangezien dit
verdrag ook een aanvulling is op de Schengen-uitvoeringsovereenkomst
(Suo) zal dit verdrag ook voor IJsland en Noorwegen voor ratificatie
openstaan, hoewel deze staten geen EU-lidstaten zijn.9

Het belang van deze overeenkomst is gelegen in de versoepeling van
een aantal formaliteiten (art. 4, 5, 6), het creëren van een verdragsbasis
voor de uitwisseling van gegevens op eigen initiatief (art. 7) en de rege-
ling van een aantal specifieke vormen van rechtshulp. De getekende
overeenkomst behelst in grote lijnen:
– een tweetal bepalingen betreffende het Schengen-acquis in relatie tot
de toepassing van het acquis op IJsland en Noorwegen alsmede de in-
trekking van enkele bepalingen (art. 2);
– een opsomming van procedures waarvoor eveneens rechtshulp ver-
leend kan worden (art. 3);

1 Pb EG 2000/C 197/1, 12 juli 2000.
2 Voor de geschiedenis zie Vermeulen, pp. 29-37.
3 Pb EG 1997/C251/1, 15 augustus 1997, punt 6c (p. 3), punt 8.4 (p. 4) en punt 16 (p. 11).
4 Pb EG 1999/C 19/1, 23 januari 1999, punt 45b.
5 Trb. 1965, 10.
6 Trb. 1979, 121.
7 Trb. 1990, 145.
8 Trb. 1962, 97.
9 Op 19 december 1996 is er tussen de EU enerzijds en IJsland en Noorwegen anderzijds

een samenwerkingsovereenkomst gesloten (Trb. 1997, 133). Deze samenwerkings-
overeenkomst is vervangen door een overeenkomst van 18 mei 1999 (Pb 1999/ C 176/30
10 juli 1999). Deze overeenkomsten zien op de toetreding van IJsland en Noorwegen tot
het Schengen-acquis. Over de omvang van dit acquis zie: Pb EG 1999/L 176/3, 10 juli
1999). Het Schengen-acquis zal op 25 maart 2001 voor IJsland en Noorwegen in werking
treden. Zie ook: Bleeker, pp. 206-209; Koers, par. 1.4.5.4.
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– een uitbreiding van de mogelijkheid van rechtshulp met betrekking tot
verdachte rechtspersonen (art. 2);
– mits dit niet in strijd is met de fundamentele beginselen van het recht
van de aangezochte lidstaat worden de rechtshulpverzoeken uitgevoerd
conform de aangegeven formaliteiten en procedures en binnen de ge-
vraagde termijnen van de verzoekende staat (art. 4);
– de gerechtelijke stukken mogen rechtstreeks toegezonden worden aan
personen op het grondgebied van een andere staat. De hoofdzaken van
het stuk moeten zonodig vertaald zijn in een taal die de geadresseerde
machtig is; verwezen wordt naar de artikelen 8, 9 en 12 ERV en 32, 34 en
35 BUV, die van toepassing zijn (art. 5);
– de rechtshulpverzoeken en de antwoorden daarop kunnen rechtstreeks
tussen de bevoegde autoriteiten worden gedaan. De aangifte van straf-
bare feiten mag ook rechtstreeks tussen de autoriteiten gedaan worden.
De verzoeken om tijdelijke overbrenging van gedetineerden, de door-
tocht van gedetineerden en de mededelingen over veroordelingen als
bedoeld in art. 22 ERV en 43 BUV geschieden door de centrale autoritei-
ten. De lidstaten kunnen een verklaring afleggen (art. 6);
– de rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten
op eigen initiatief is toegestaan. Aan deze informatie-uitwisseling kun-
nen voorwaarden verbonden worden (art. 7);
– er is een bepaling opgenomen over terugave van voorwerpen door
middel van een strafbaar feit verkregen (art. 8);
– er is een regeling over tijdelijke overbrenging van gedetineerden in het
kader van een onderzoek; lidstaten kunnen een verklaring afleggen
(art. 9);
– het verhoor per videoconferentie is mogelijk (art. 10);
– het verhoor van getuigen en deskundigen is mogelijk per telefoon-
conferentie10 (art. 11); - het meewerken aan een gecontroleerde afleve-
ring voor feiten, waarvoor uitlevering is toegestaan moet door de lidsta-
ten11 mogelijk gemaakt worden. De feitelijke beslissing tot een
gecontroleerde aflevering wordt in elk afzonderlijk geval door de be-
voegde autoriteiten van de aangezochte staat genomen. (art. 12);
– het is mogelijk om gemeenschappelijke onderzoekteams op te richten,
die in twee of meer lidstaten onderzoek doen (art. 13);
– de verzoekende en de aangezochte staat kunnen overeenkomen elkaar
bij grensoverschrijdende infiltratie in een strafrechtelijk onderzoek bij te
staan (art. 14);
– er is een regeling over het aftappen van telecommunicatie opgenomen
(art. 17 – 21);

10 Recent heeft de Hoge Raad het gebruik van een telefonisch afgelegde getuigenverklaring
nog toelaatbaar geacht; HR 23 februari 1999, nr. 109.286, r.o. 5.3.

11 In art. 76 Suo en art. 11 VN Sluikhandelverdrag is de gecontroleerde aflevering eveneens
genoemd echter zonder verplichting om daaraan mee te werken.
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– een regeling met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
(art. 23).

Dit verdrag komt bij de reeds bestaande rechtshulpverdragen. Dit bete-
kent voor de praktijk dat voor de regels met betrekking tot de inhoud van
een rechtshulpverdrag art. 14 ERV of 37 BUV geraadpleegd moet worden
maar dat in een aantal gevallen weer een extra verdrag geraadpleegd
moet worden. De lappendeken van elkaar aanvullende, overlappende of
uitsluitende verdragen heeft daarmee een nieuwe schakel gekregen.

Relatie met andere rechtshulpverdragen

In de preambule van het EU-rechtshulpverdrag wordt reeds aangegeven
dat dit verdrag een aanvulling is op het ERV en andere op dit gebied gel-
dende verdragen. In deze preambule bij het EU-rechtshulpverdrag wordt
door de EU-lidstaten uitgesproken dat zij uitdrukking geven aan hun
vertrouwen in de structuur en de werking van elkaars rechtsstelsels en in
het vermogen van alle lidstaten om een eerlijke procesgang te waarbor-
gen. Voor de praktijk betekent dit dat rechters bij de beoordeling van uit
de EU-staten afkomstig bewijsmateriaal het vertrouwensbeginsel12 kun-
nen toepassen. Dit kan betekenen dat de rechters verder kunnen gaan
met de toepassing van het vertrouwensbeginsel dan alleen bij het ge-
bruik van startinformatie (HR 16 november 1999, NJ 2000, 214, m. nt.
Sch.). In dit verdrag zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot
de vraag wie verzoekende autoriteit kan zijn, en wat de inhoud van een
rechtshulpverzoek moet zijn. Daarvoor moeten het ERV of het BUV wor-
den geraadpleegd. Hoewel de preambule zonder beperkingen spreekt
over een aanvullende functie op alle relevante verdragen is in art. 1 EU-
rechtshulpverdrag als het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing,
de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven
(EWV)13 niet opgenomen. Gezien de versoepelingen die in art. 5 en 6 EU-
rechtshulpverdrag met betrekkingen tot de toezending van rechtshulp-
verzoeken bij de wederzijdse rechtshulp worden genoemd, is dat een
gemiste kans. Volstrekt onnodig moeten alle rechtshulpverzoeken waarin
op enigerlei wijze gevraagd wordt om het leggen van conservatoir beslag
of het in beslag nemen van bewijsstukken met betrekking tot de her-
komst of eigendomspositie van aan een verdachte of veroordeelde toe-
behorende vermogensbestanddelen. Op basis van het EWV moet de ver-
zending van deze rechtshulpverzoeken door tussenkomst van de
centrale autoriteiten van de partijen bij het verdrag geschieden in plaats
van rechtstreeks tussen de gerechtelijke autoriteiten. Slechts indien met
de uitvoering van het verzoek geen dwangmiddelen gemoeid zijn, is

12 Zie over het vertrouwensbeginsel: Koers, par. 7.5.
13 Trb. 1990, 172.
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rechtstreekse verzending van een rechtshulpverzoek toegestaan (art. 24
lid 5 EWV).

Betekenis voor de praktijk

De waarde van het EU-rechtshulpverdrag voor de praktijk is gelegen in
de versoepelingen in de procedures, het komen tot een meer gelijkvor-
mig kader met betrekking tot de wederzijdse rechtshulp in strafzaken,
mede door de opneming van het Schengen-acquis in het Verdrag betref-
fende de Europese Unie, en het geven van een duidelijke verdragsbasis
voor een aantal specifieke vormen van rechtshulp.

De waarde van dit verdrag voor de concrete rechtshulppraktijk ver-
schilt van staat tot staat. Dit heeft te maken met de reeds bestaande
rechtshulpverdragen en het aanvullende karakter van de onderhavige
overeenkomst. Voor de praktijk is van belang dat getracht is het aantal
voorbehouden zo beperkt mogelijk te houden. Slechts in een aantal ge-
noemde gevallen is het mogelijk dat een lidstaat een verklaring aflegt
(art. 25).

Het opnemen van de mogelijkheid tot het verhoor van een getuige of
deskundige per beeld- of telefoonverbinding zal ook doorwerken in de
opvattingen over het gebruik van dergelijke mogelijkheden in de dage-
lijkse nationale praktijk.

Behalve deze directe waarde van het EU-rechtshulpverdrag voor de
praktijk heeft het een indirecte waarde. Binnen de EU is dit verdrag, op
het terrein van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, een voorlopige
vastlegging van de mogelijkheden die als een compromis tussen de lid-
staten is overeengekomen. Gezien de reeds genoemde twee actie-
plannen, de slotconclusies van de Europese Raad te Tampere (15 en 16
oktober 1999) en de strekking van de aangenomen strategienota Voorko-
ming en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit14 is een verdere
verbetering en vernieuwing van de rechtshulpmogelijkheden te ver-
wachten.

Vernieuwend in het EU-rechtshulpverdrag is bijvoorbeeld de inhoud
van art. 4 lid 1 en lid 2, waarin is weergegeven dat de aangezochte staat
zo spoedig mogelijk tot uitvoering van het rechtshulpverzoek overgaat en
bij de uitvoering daarvan zoveel mogelijk rekening houdt met de door de
verzoekende staat aangegeven procedures en termijnen. De aangezochte
staat kan van de procedures en formaliteiten afwijken indien deze strij-
dig zijn met de fundamentele beginselen van het recht van de aange-
zochte staat.

14 Pb EG 2000/C 124/1, 3 mei 2000.
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Een aantal specifieke rechtshulpvormen

In het EU-rechtshulpverdrag hebben een aantal specifieke vormen van
rechtshulp een plaats gekregen, te weten:
– het verhoor per videoconferentie (art. 10);
– het verhoor van getuigen of deskundigen per telefoonconferentie (art.
11);
– gecontroleerde aflevering (art. 12);
– gemeenschappelijke onderzoeksteams (art. 13);
– infiltratie (art. 14);
– het aftappen van telecommunicatie (artt. 17-21).

Het voert te ver om alle vormen hier uitgebreid te bespreken. Op een
aantal in het oog aspecten zal ik nader ingaan.

Het verhoor per video-of telefoonconferentie

Het verhoor per videoconferentie en het verhoor van getuigen of deskun-
digen per telefoonconferentie zijn twee vormen van verhoor, die als
vorm ook mogelijk zijn onder de bepalingen van het ERV en het BUV. Het
gaat hierbij met name om de mogelijkheid dat met gebruikmaking van
de huidige technologie door een rechter in land A een getuige of deskun-
dige met een beeld- of spraakverbinding in land B wordt gehoord.

In een aantal strafzaken in de verschillende lidstaten van de EU is daar
ook reeds gebruik van gemaakt. De waarde van art. 10 en art. 11 is gele-
gen in de vastlegging van de procedures, een kostenverdeling en de dui-
delijke verdragsbasis die hiermee geschapen is. Slechts indien het ver-
hoor per videoconferentie of per telefoon strijdig is met de fundamentele
beginselen van het recht van de aangezochte staat (art. 10 lid 2 respectie-
velijk art. 11 lid 3 EU-rechtshulpverdrag) kan een aangezochte staat de
uitvoering van een daartoe strekkend rechtshulpverzoek weigeren. Alvo-
rens tot een dergelijk verhoor over te gaan is de toestemming van de te
verhoren persoon vereist. In beide gevallen is voorzien in een controle
van de identiteit van de te verhoren persoon. De regeling daartoe is bij
het gebruik van telefoonconferentie niet uitgewerkt (art. 11 lid 4 en 5).
Voor wat betreft de videoconferentie zijn in art. 10 lid 5 uitgebreide
procedureregels opgenomen. Een rechterlijke autoriteit van de aange-
zochte staat is bij het verhoor aanwezig. Deze draagt zorg voor de vast-
stelling van de identiteit van de te verhoren persoon, en draagt zorg voor
de eventuele eedsaflegging. Deze maakt tevens proces-verbaal op met
betrekking tot het verhoor, de aanwezige personen en de eventuele tech-
nische omstandigheden van het verhoor.

De kosten van een dergelijk verhoor komen voor rekening van de ver-
zoekende staat tenzij de beide staten tot een andere afspraak komen.
Indien de Nederlandse autoriteiten om een dergelijk verhoor in een an-
dere staat verzoeken zijn de kosten aan te merken als gerechtskosten.
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Het is overigens aan te bevelen dat in de Memorie van Toelichting bij de
Goedkeuringswet van dit verdrag enige opmerkingen worden gemaakt
over deze budgettaire consequenties nu de uurtarieven van satelliet-
verbindingen aanzienlijk zijn.

In art. art. 11 lid 9 EU-rechtshulpverdrag wordt ook de mogelijkheid
genoemd om de verdachte per videoconferentie te horen. Deze moet
daar wel mee instemmen (art. 11 lid 9). Voor een verhoor per telefoon-
conferentie is geen proces-verbaal vereist. Het is evenmin noodzakelijk
dat een rechterlijk ambtenaar bij het verhoor aanwezig is. Dit telefonisch
verhoor zou ook in aanwezigheid van de politie kunnen geschieden. De
gevraagde controle van de personalia zou vervolgens ook door de politie
kunnen geschieden.

De autoriteiten van de verzoekende staat kunnen zich op basis van
deze artikelen met een rechtshulpverzoek strekkend tot een verhoor per
videoconferentie of per telefoonconferentie richten tot de gerechtelijke
autoriteiten van de aangezochte staat.

Gecontroleerde aflevering van drugs

Gecontroleerde aflevering is in de uitvoering niets anders dan een
observatietechniek met een uitgestelde inbeslagneming. In land A wordt
een transport van drugs (of iets anders) ontdekt bestemd voor een afne-
mer in een andere staat. In samenspraak kunnen de bevoegde autoritei-
ten van de beide landen besluiten om niet direct in te grijpen en de con-
trabande in beslag te nemen, maar dit te volgen opdat niet alleen de
afleverende partij of de vervoerder gepakt wordt doch ook de afnemers
en mogelijk de opdrachtgevers.

Zowel in art. 73 SUO15, art. 11 VN sluikhandelverdrag als art. 22 ’Ver-
drag inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-
administraties’ (Napels II verdrag)16 heeft de gecontroleerde aflevering
reeds eerder een plaats gekregen. De beide eerste bepalingen zien op
grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering in drugszaken. Art. 22
Napels II verdrag is ruimer en ziet ook op andere delicten waarvoor uitle-
vering mogelijk is. Dit laatste verdrag ziet op de wederzijdse bijstand tus-
sen douaneinstanties. Art. 12 EU-rechtshulpverdrag maakt gecontro-
leerde aflevering ook mogelijk voor alle delicten die aanleiding kunnen
zijn voor uitlevering. Het verschil tussen art. 12 EU-rechtshulpverdrag en
art. 22 Napels II verdrag is gelegen in het verschil in karakter en doel van
de beide verdragen. Het EU-rechtshulpverdrag is gericht op de weder-
zijdse rechtshulp in strafzaken. Dat is anders en gericht op meer delicten
dan bij de wederzijdse bijstand in douanezaken.

15 Zie ook: Joubert/ Bevers, 1996, pp. 189 e.v.
16 Pb EG 1998/C 24/01, 24 januari 1998; Trb. 1998, 174. Dit verdrag is nog niet geratificeerd en
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In verband hiermee is er ook een duidelijke relatie met art. 40 Suo
betreffende grensoverschrijdende observatie. Voor wat betreft de
toepassingsmogelijkheden van dit middel binnen de Europese Unie
blijkt uit het onderzoek van Tak e.a.17 dat de gecontroleerde aflevering als
opsporingsmethode in alle lidstaten van de EU is toegestaan; soms bij
wet geregeld, soms ook niet. De uitvoering in de aangezochte lidstaten
geschiedt overeenkomstig het recht van de aangezochte staat. De be-
voegde autoriteiten van die staat leiden het optreden en controleren de
operatie met betrekking tot de gecontroleerde aflevering (art. 12 lid 3).

Indien een rechtshulpverzoek strekkende tot gecontroleerde aflevering
tot de Nederlandse autoriteiten wordt gericht en de bestemming is niet
bekend, is de Landelijk Officier van Justitie belast met grens-
overschrijdende observaties de bevoegde autoriteit. Deze kan de zaak
overdragen aan een lokale Officier van Justitie indien bekend is in welk
arrondissement opgetreden moet worden. Indien van het begin af duide-
lijk is waar het te volgen transport zal eindigen is deze OvJ vanaf het be-
gin met de zaak belast.

Opzetten van gemeenschappelijke onderzoeksteams

In het Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit18

wordt in punt 20 over de praktische samenwerking tussen de politie, de
douane en de justitiële autoriteiten opgemerkt: ‘In politiek richtsnoer
nr. 6 wordt het belang benadrukt van de coördinatie tussen de bevoegde
wetshandhavingsinstanties op nationaal niveau. Daarom zouden, reke-
ning houdend met de constitutionele structuren en nationale tradities
en met het feit dat elke lidstaat over zijn eigen interne structuren beslist,
multidisciplinaire geïntegreerde teams op nationaal niveau moeten wor-
den opgezet, voorzover zij niet reeds bestaan, specifiek op het terrein van
de georganiseerde criminaliteit (zie politieke richtsnoeren nrs. 6 en 9). In
tegenstelling tot de contactpunten als bedoeld in aanbeveling nr. 19, die
in de eerste plaats facilitair zijn in het leggen van contacten en het geven
van informatie aan andere lidstaten, dienen deze coördinatieteams vol-
doende inzicht te hebben in nationale strafrechtelijke onderzoeken om
te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van nationale beleidsvormen in
de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Deze teams kunnen de re-
sultaten van analyses van Europol bespreken om multidisciplinaire,
grootschalige, gezamenlijke onderzoeken te initiëren waarbij twee of
meer lidstaten betrokken zijn. Vanwege de brede taakstelling moet een
doeltreffende coördinatie worden gewaarborgd tussen de opsporings-
instanties en de justitiële autoriteiten. Voor een goede samenwerking is
het raadzaam dat de nationale contactpunten en het multidisciplinaire
geïntegreerde team onderling zeer nauw samenwerken.’

17 Tak, 2000.
18 Pb EG 1997/C 251/1, 15 augustus 1997.
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Ook in het Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepa-
lingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandkoming van
een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen
worden uitgevoerd19 wordt ingegaan op de noodzaak om adequaat sa-
men te werken in gezamenlijke teams. In dit document wordt ook aange-
drongen op een plaats van Europol in deze teams. In art. 30 Verdrag be-
treffende de Europese Unie (VEU), zoals dat luidt na de inwerkingtreding
van het Verdrag van Amsterdam, is in dit verband opgenomen: ‘1. Geza-
menlijk optreden op het gebied van politiële samenwerking omvat: ope-
rationele samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, met inbegrip
van de politie, de douane en andere gespecialiseerde instanties van de
lidstaten belast met de wetshandhaving met betrekking tot het voorko-
men, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten; (…) 2. De Raad be-
vordert samenwerking via Europol en handelt binnen een termijn van
vijf jaar na inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam als volgt: hij
stelt Europol in staat tot het vergemakkelijken en ondersteunen van de
voorbereiding en het aanmoedigen van de coördinatie en uitvoering van
specifieke onderzoeksacties door de bevoegde autoriteiten van de lidsta-
ten, inclusief operaties van gezamenlijke teams waarvan vertegenwoor-
digers van Europol ter ondersteuning deel uit maken; (…).’

Art. 13 EU-rechtshulpverdrag is de feitelijke operationele verdragsbasis
bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten als bedoeld in de ge-
noemde actieplannen en art. 30 VEU. Met dit artikel als basis wordt het
mogelijk om bijvoorbeeld in Nederland een opsporingsteam van de poli-
tie samen te stellen uit opsporingsambtenaren uit Nederland en een of
meerdere andere samenwerkende staten. Hoewel technisch juridisch
mogelijk levert dat in de huidige praktijk zoveel problemen op dat dit
nagenoeg niet gebeurt. Na inwerkingtreding van het verdrag kunnen bij-
voorbeeld Nederlandse, Belgische en Franse opsporingsambtenaren ge-
zamenlijk in een onderzoeksteam werken aan het probleem van de
drugsrunners tussen Nederland en Frankrijk. Een dergelijk team staat
dan bijvoorbeeld onder gezag van een Nederlandse officier van justitie
indien dit team vanuit Nederland werkt.

Artikel 13 is niet meer uniek. Onder invloed van de ontwikkeling van
dit verdragsartikel is deze bepaling overgenomen in art. 22 Napels II ver-
drag. In die bepaling is een verdragsbasis gecreëerd gericht op de samen-
werking tussen douane-instanties bij de bestrijding van bepaalde in-
breuken op douanebepalingen. Ook in art. 19 van de in december
getekende UN Convention against transnational organized crime20 is een
vergelijkbare bepaling terug te vinden.

Opvallend in art. 13 EU-rechtshulpverdrag is echter dat niet over Euro-
pol gesproken wordt. In het artikel wordt wel de mogelijkheid geopend
voor de lidstaten om andere personen dan de vertegenwoordigers van de

19 Pb EG 1999/C 19/1, 23 januari 1999.
20 United Nations, General Assembly A/55/383, 2 november 2000.
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lidstaten deel te laten uitmaken van een gemeenschappelijk team. In art.
13 lid 12 wordt daar aan toegevoegd dat dit bijvoorbeeld ambtenaren van
bij het Verdrag betreffende de EU ingestelde instanties kunnen zijn. Dit
betekent dat het van de bevoegde leidinggevende autoriteiten van de
lidstaten afhangt welke rol Europol in een gemeenschappelijk team kan
spelen. Gezien deze bepaling kunnen ook liaisons van staten buiten de
Europese Unie deel uitmaken van een gemeenschappelijk team. Het is
duidelijk dat dit allerlei juridische consequenties heeft, maar die zullen
niet anders zijn dan reeds nu het geval is bij internationaal strafrechte-
lijke samenwerking.

Een gemeenschappelijk team wordt ingesteld met een bepaald doel en
voor een beperkte periode, die verlengd kan worden. Aan een gemeen-
schappelijk team ligt een overeenkomst ten grondslag (art. 13 lid 1). Uit
de woordkeus in lid 1 blijkt dat van een gemeenschappelijk team zich op
meerdere onderzoeken mag richten. Een gemeenschappelijk team is be-
doeld om gezamenlijk onderzoeken te doen ‘die moeilijke en veeleisende
opsporing vergen’ (art. 13 lid 1a) en die ‘gezien de omvang in meerdere
lidstaten een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak vragen’ (art. 13
lid1b).

Een gemeenschappelijk team staat onder leiding van een bevoegde
autoriteit in de staat waar het team actief is. De leden uit een of meerdere
andere lidstaten worden in het team gedetacheerd (art. 13 lid 4). Zij kun-
nen belast worden met onderzoekshandelingen in overeenstemming
met het recht van de lidstaat waar het team is gestationeerd (art. 13 lid
6). Om in Nederland bevoegd als bijzonder opsporingsambtenaar op te
kunnen treden zullen ze daartoe aangewezen en beëdigd moeten wor-
den. Het is gewenst dat in de Memorie van Toelichting bij de
Goedkeuringswet en uitvoeringswetgeving aandacht aan dit aspect
wordt besteed.

Het grote voordeel van een gemeenschappelijk team is, behalve in het
voorkomen van allerlei strubbelingen, gelegen in het bepaalde in art. 13
lid 7 en 10 EU-rechtshulpverdrag. Ten behoeve van onderzoeken van een
gemeenschappelijk team kunnen gedetacheerde leden hun eigen autori-
teiten in hun eigen staat verzoeken bepaalde onderzoekshandelingen te
verrichten. Een daartoe strekkend rechtshulpverzoek is niet noodzake-
lijk. Voor Nederland is de vraag van belang of de Nederlandse justitie- en
politiefunctionarissen aan een dergelijk verzoek, afkomstig van een in
gemeenschappelijk team in een andere lidstaat gedetacheerde Neder-
landse functionaris, zouden kunnen voldoen. Een dergelijk verzoek is
geen rechtshulpverzoek, zodat bijvoorbeeld de artikelen 552n, 552o en
552oa Sv niet van toepassing zijn. Het Wetboek van Strafvordering bevat
immers geen relevante bepalingen waarop de uitvoering van
onderzoekshandelingen van een dergelijke functionaris gebaseerd kun-
nen worden. Ook voor dergelijke verzoeken uit een andere politieregio of
een arrondissement bevat het wetboek geen gedetailleerde regeling. Art.
13 EU-rechtshulpverdrag gaat als verdragsbepaling weliswaar boven de
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Nederlandse wettelijke bepalingen, doch is te weinig concreet. In ver-
band daarmee is het gewenst dat in de ratificatiewetgeving aan dit punt
aandacht wordt besteed. Daarmee wordt voorkomen dat de praktijk zelf
naar oplossingen moet zoeken.

In art. 13 lid 10 is geregeld onder welke voorwaarden de gegevens af-
komstig van een gemeenschappelijk team in de ene staat, in een andere
staat gebruikt mogen worden. Een gemeenschappelijk team wordt door
de betrokken staten ingesteld op een daartoe strekkend rechtshulp-
verzoek van de autoriteiten van de staat waar het team gevestigd wordt.
In een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van de deelne-
mende lidstaten wordt de oprichting van het team, huisvesting, aantal
en soort ambtenaren van het team, en dergelijke geregeld.

Grensoverschrijdende bijstand bij infiltratie

In art. 14 EU-rechtshulpverdrag is een regeling opgenomen over de mo-
gelijkheid om elkaar ‘hulp te verlenen ten behoeve van strafrechtelijk
onderzoek dat verricht wordt door ambtenaren die onder een valse of
fictieve identiteit optreden’. In art. 14 lid 2 en 3 is bepaald dat de be-
voegde autoriteiten van de aangezochte lidstaat overeenkomstig hun
nationale recht en procedures beslissen op een rechtshulpverzoek strek-
kende tot de grensoverschrijdende inzet van infiltranten. In art. 23 Na-
pels II verdrag is een soortgelijke bepaling opgenomen. In de Memorie
van Toelichting bij de Goedkeuringswet21 wordt opgemerkt dat het nog
niet in de bedoeling ligt dat de Fiod van deze mogelijkheid gebruik
maakt. Indien een andere staat op basis van art. 14 EU-
rechtshulpverdrag een beroep doet op de medewerking van de Neder-
landse douane-autoriteiten gelden de nationale regels in het Wetboek
van Strafvordering betreffende de wederzijdse rechtshulp (art. 552oa Sv)
en de bepalingen met betrekking tot de bijzondere opsporingsmethoden
(art. 126h e.v. Sv).

De oppervlakkige lezer, die denkt dat voor de inwerkingtreding van dit
verdrag geen rechtshulp mogelijk was gericht op grensoverschrijdende
infiltratie, vergist zich. In de Nederlandse jurisprudentie zijn verschil-
lende strafzaken te vinden waarin een dergelijke vorm van infiltratie aan
de orde was.22

In elke concrete infiltratie-actie vindt de infiltratie plaats in overeen-
stemming met het nationale recht en de procedures van de staat op
wiens grondgebied de infiltratie plaatsvindt. In het reeds genoemde ar-
rest blijkt dat de rechter desgevraagd controleert of de autoriteiten van
de aangezochte staat met het optreden van de infiltrant op vreemd
grondgebied hebben ingestemd.

21 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 869, nr. 3.
22 Zie onder andere: HR 18 mei 1999, NJ 2000, 104 t/m 107, m.nt. Sch.
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Het voordeel van de nieuwe grondslag in het EU-rechtshulpverdrag op
dit punt is vooral gelegen in de gecreëerde formele verdragsbasis. Dat
maakt het spreken over het gebruik van een dergelijke methode in de
praktijk gemakkelijker. Uit art. 14 lid 4 blijkt dat een lidstaat kan aange-
ven dat deze zich aan deze bepaling niet gebonden acht.

Aftappen van telecommunicatie

De laatste specifieke rechtshulpvorm, die in het verdrag een plaats heeft
gekregen is het aftappen van telecommunicatie. De artikelen 17 – 21 ge-
ven een regeling die toegepast kan worden indien de ‘af te tappen per-
soon’ zich bevindt in
– de verzoekende staat en de verzoekende staat technisch bijstand van
de aangezochte staat nodig heeft om de communicatie van de betrok-
kene af te tappen;
– de aangezochte staat, en de communicatie van de betrokkene in die
lidstaat kan worden afgetapt;
– een derde lidstaat, die overeenkomstig art. 20 lid 2 onder a), in kennis is
gesteld en de verzoekende staat de technische bijstand van de aange-
zochte lidstaat nodig heeft om de communicatie van de betrokkene af te
tappen.

Er zijn twee vormen te onderscheiden:
– het direct doorzenden van het signaal, zodat er in de verzoekende staat
‘live’ meegeluisterd kan worden, en
– het opnemen in de aangezochte staat en daarna verzenden naar de
verzoekende staat.

In art. 18 EU-rechtshulpverdrag worden drie feitelijke situaties onder-
scheiden die zich kunnen voordoen. In afwijking van art. 14 ERV en art.
37 BUV geeft art. 18 lid 3 van het verdrag een aanvullende specificatie
welke gegevens in het rechtshulpverzoek strekkende tot het aftappen
moeten worden vermeld of bijgevoegd. Indien het aftappen in de verzoe-
kende staat zelf kan geschieden zonder dat bijstand nodig is van de staat
waar de af te tapppen persoon zich bevindt schrijft art. 19 voor dat de
autoriteiten van die lidstaat moeten worden ingelicht. De kosten van het
tappen komen ten laste van de verzoekende staat, tenzij anders wordt
overeengekomen.

Slotopmerkingen

In het voorgaande heb ik in hoofdlijnen gewezen op een aantal aspecten,
die voor de praktijk van de opsporing en vervolging van belang zijn in-
dien dit verdrag in werking treedt. Op een aantal terreinen maakt dit ver-
drag het gebruik van specifieke rechtshulpvormen mogelijk. Al deze
nieuwe vormen zijn voor de praktijk van belang. Voor een aantal, zoals
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bijvoorbeeld grensoverschrijdende infiltratie of bepaalde vormen van het
afluisteren, is niet altijd een nieuwe verdragsbasis nodig. Het voordeel
van een nieuwe verdragsbepaling is wel dat er meer duidelijkheid is ge-
schapen. Het zal van de lidstaten afhangen in hoeverre de geboden mo-
gelijkheden gebruikt zullen gaan worden. Met name de mogelijkheid om
met gemeenschappelijke teams te werken zal feitelijk een impuls kun-
nen betekenen in het beter en meer gericht samenwerken van
opsporings- en vervolgingsinstanties uit de verschillende lidstaten.

Het EU-rechtshulpverdrag brengt op een aantal punten vernieuwing.
In art. 4 wordt de mogelijkheid genoemd dat bij de uitvoering van een
rechtshulpverzoek zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de for-
maliteiten en procedures die de verzoekende staat aangeeft. De aange-
zochte staat kan van deze procedures afwijken indien deze strijdig zijn
met de fundamentele beginselen van de aangezochte staat. In art. 13
wordt een verdragsbasis gegeven om een gemeenschappelijk team in te
stellen. Ten aanzien van de gecontroleerde aflevering of grens-
overschrijdende infiltratie biedt het EU-rechtshulpverdrag voor Neder-
land weinig nieuws. In verband met de toenemende communicatie via
mobiele netwerken of satellieten zijn de artikelen 17–22 van belang.

Benadrukt wordt dat de rechterlijke autoriteiten voor regels met be-
trekking tot de inhoud van een rechtshulpverzoek nog steeds art. 14 Eu-
ropees rechtshulpverdrag of art. 37 Benelux uitleverings- en rechtshulp-
verdrag moeten raadplegen. Geconstateerd wordt dat het een gemis is
dat het Europees witwas en confiscatieverdrag niet in art. 1 EU-
rechtshulpverdrag is opgenomen. Dit heeft als consequentie dat de
rechtshulpverzoeken strekkende tot bijvoorbeeld confiscatie (en in het
algemeen het gebruik van dwangmiddelen) niet rechtstreeks tussen de
rechterlijke autoriteiten uitgewisseld mogen worden. De Nederlandse
wetgever zal op een aantal punten met aansluitende uitvoerings-
bepalingen moeten komen.
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De magistrat de liaison
Een pionier in de internationale samenwerking

P.C. Kortenhorst en P.A.M. Verrest*

Dit artikel beoogt een beknopte beschrijving te geven van het werk van
de magistrat de liaison. Een magistrat de liaison is een magistraat (rech-
ter of officier van justitie) die gedetacheerd wordt namens zijn land bij
het ministerie van Justitie in een ander land. Nederland heeft op het mo-
ment één magistrat de liaison: een Nederlandse officier van justitie is
gedetacheerd bij het Franse ministerie van Justitie. Het ministerie van
Justitie in Den Haag ontvangt op zijn beurt een Franse magistrat de liai-
son. De functie van de magistrat de liaison houdt het midden tussen die
van diplomaat, magistraat en ambtenaar van het ministerie van Justitie
van het ontvangende land. De magistrat de liaison is de meest vooruitge-
schoven post van de justitie-organisatie, pionier op het terrein van inter-
nationale samenwerking en een belangrijke schakel in het rechtshulp-
verkeer. Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillende
activiteiten van de magistrat de liaison en in het verlengde daarvan, een
beschrijving, meer in het algemeen, van knelpunten bij de internationale
rechtshulp. Het geheel is gebaseerd op de ervaringen die één van de au-
teurs de afgelopen drie jaar in deze functie in Parijs heeft opgedaan.1

Het ontstaan van de magistrat de liaison

Het ontstaan van de magistrat de liaison is aan de Italiaanse onderzoeks-
rechter Falcone te danken. In zijn strijd tegen de mafia stuitte hij her-
haaldelijk op problemen bij het verkrijgen van medewerking in het bui-
tenland. Dat bracht hem tot de suggestie om collega’s te detacheren bij
ministeries van Justitie in andere landen, om zo de communicatie-
problemen te overwinnen en de informatie-uitwisseling te verbeteren.
Italië vond echter destijds de middelen niet voor een dergelijke uitzen-
ding van magistraten. Frankrijk pikte het Italiaanse idee op en begin
1993 werd door het Franse ministerie een rechter-commissaris geplaatst
bij het Italiaanse ministerie van Justitie. Hier bleef het niet bij: ook tussen
Nederland en Frankrijk werden in het najaar van 1993 voor het eerst ma-
gistraten uitgewisseld.

Op dit moment zijn er in totaal twaalf magistrats de liaison. Bij het
Franse Ministère de la Justice zijn gedetacheerde magistraten werkzaam

* De auteurs zijn respectievelijk officier van justitie te Maastricht/voormalig magistrat de
liaison voor Nederland bij het Franse ministerie van Justitie, en onderzoeker verbonden aan
de KU Nijmegen en het WODC.
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uit Nederland, Duitsland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Frankrijk
heeft zelf magistraten uitgezonden naar Den Haag, Rome, Madrid, Ber-
lijn, Londen, Washington en Praag. De magistrat de liaison is dus vooral
een Franse figuur. De Franse magistrats de liaison vervullen inmiddels
een belangrijke rol in de rechtshulprelatie van Frankrijk met andere sta-
ten. Bovendien kan het Franse ministerie van Justitie op grond van ver-
schillende ervaringen met eigen en buitenlandse magistrats de liaison,
de taken van de magistrat de liaison verder ontwikkelen.

De plaatsing van een magistrat de liaison geschiedt telkens op basis
van een overeenkomst tussen de twee betrokken landen. Inmiddels is er
binnen de Europese Unie ook een breder kader, in de vorm van een Ge-
meenschappelijk Optreden, op 22 april 1996 aanvaard door de Raad.2

De meeste uitgezonden magistrats de liaison staan bij hun werk in het
buitenland formeel onder leiding van de ambassadeur van hun land en
maken deel uit van het corps diplomatique.3 Zij werken echter – in tegen-
stelling tot het andere diplomatieke personeel – grotendeels op het mi-
nisterie van Justitie in het ontvangende land. De magistrat de liaison
wordt daar al snel meer beschouwd en behandeld als een collega dan als
de vertegenwoordiger van een vreemd land.4 Dit gevoel wordt versterkt
doordat er bij veel taken van de magistrat de liaison, zoals bij het organi-
seren van rechtshulp in zaken van zware criminaliteit, (louter) gemeen-
schappelijke belangen spelen. De magistrat de liaison heeft niet de be-
schikking over eigen ondersteuning, zodat hij geen administratief werk
kan delegeren en bijvoorbeeld alle correspondentie in de vreemde taal
zelf moet voeren.

De magistrat de liaison komen geen zelfstandige bevoegdheden toe in
de zaken die hem worden voorgelegd. Opsporings- en vervolgings-
beslissingen blijven een zaak van de Franse of Nederlandse officier van
justitie of rechter-commissaris die het onderzoek leidt. Hetzelfde geldt
voor het nemen van beslissingen in uitleveringszaken, waar de bevoegd-
heid ligt bij het ministerie van Justitie en de behandelende justitiële or-
ganen. Dit betekent dat de magistrat de liaison, ook als hij zich intensief
met een zaak bezighoudt, altijd aan twee kanten de besluitvoering kort
moet sluiten.

De taken van de magistrat de liaison lagen aanvankelijk alleen op het
strafrechtelijk terrein. De afgelopen jaren zijn zijn werkzaamheden ech-
ter, zoals we zullen zien, aanzienlijk verbreed.5

1 Mr. P.C. Kortenhorst heeft in december 2000 afscheid genomen als magistrat de liaison te
Parijs. In deze functie is hij inmiddels opgevolgd door mr. R.A.F. Gerding.

2 PbEG GO, L 105/1, 07-07-1996.
3 Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor de Duitse magistrat de liaison te Parijs.
4 De magistrat de liaison zou kunnen gaan twijfelen over zijn identiteit. Vergelijk Themerson,

S., The adventures of Peddy Bottom, Londen, PL Editions Poetry, 1951.
5 Er zijn natuurlijk ook accentverschillen in het werk van de magistrats de liaison uit

verschillende landen.
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Het werk van de magistrat de liaison

In het werk van de magistrat de liaison kunnen een vijftal aspecten wor-
den onderscheiden: strafrechtelijke internationale rechtshulp; civiel-
rechtelijke internationale rechtshulp; rechtsvergelijking; bilaterale en
multilaterale onderhandelingen; toenadering van de Europese rechts-
systemen.

Strafrechtelijke internationale rechtshulp

Een belangrijk gedeelte van het werk van de magistrat de liaison heeft
betrekking op de rechtshulp die door Nederlandse officieren van justitie
en rechters-commissaris aan hun Franse collega’s wordt gevraagd.
Slechts een klein deel van deze verzoeken vraagt om het optreden van de
magistrat de liaison. Op basis van de Schengenuitvoeringsovereenkomst
(Suo) kunnen de justitiële autoriteiten zich met hun rechtshulp-
verzoeken rechtstreeks tot een buitenlandse collega -in Frankrijk is dit de
procureur-generaal – richten.6 Gelukkig loopt dit vaak goed. Ter verge-
makkelijking van het rechtshulpverkeer tussen Nederland en Frankrijk is
bovendien door de magistrat de liaison en de Nederlandse politieliaison7

een lijst met tips en aanbevelingen gemaakt.
In het geval er problemen rijzen, of zich ingewikkelde vraagstukken

voordoen, kan de magistrat de liaison helpen bij het opstellen van het
rechtshulpverzoek en bemiddelen bij de uitvoering ervan. Dat gebeurt in
het bijzonder als de toepasselijke wetgeving in beide landen verschilt of
in de gevallen dat er in beide landen onderzoek gaande is dat elkaar
raakt. In voorliggende gevallen is het zaak dat de magistraten en opspo-
ringsambtenaren uit de beide landen elkaar in een zo vroeg mogelijk sta-
dium ontmoeten, om op basis van de dossiers hun doelstellingen op el-
kaar af te stemmen. De magistrat de liaison kan ook hierbij helpen.

In de rechtshulprelatie is met enige regelmaat sprake van spoedgeval-
len. Bij een Nederlands rechtshulpverzoek dat snel uitgevoerd moet wor-
den, bestaat het werk van de magistrat de liaison bijvoorbeeld uit het
achtereenvolgens opbellen van de Franse procureur-generaal aan wie
het verzoek officieel gericht moet worden, de officier van justitie die het
verzoek vervolgens krijgt toegewezen, de rechter-commissaris die met de
uitvoering wordt belast en de leider van het politieteam dat met het ver-
zoek op pad wordt gestuurd.8 Als een rechtshulpverzoek in meerdere res-
sorten of arrondissementen moet worden uitgevoerd, neemt het aantal
telefoongesprekken evenredig – of, als de uitvoering gelijktijdig moet
plaatsvinden en alle bevoegde autoriteiten op één lijn moeten worden

6 Zie artikel 53 Suo.
7 Kortenhorst, P.C., A. Wouda, Tips bij het maken van een rechtshulpverzoek aan Frankrijk

(verspreid via het College van procureurs-generaal).
8 Art. 695 jo 694 Code de procédure pénale (CPP).
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gebracht, exponentieel – toe. Een vorm van landelijke coördinatie is op
dit punt in Frankrijk niet voorzien. Voor het verkrijgen van toestemming9

om Nederlandse opsporingsambtenaren of magistraten in Frankrijk
onderzoekshandelingen te laten bijwonen, moet ook contact worden
opgenomen met de Franse procureur-generaal.10

Meer dan in Nederland spelen in Frankrijk bij de behandeling van
grote zaken persoonlijke contacten tussen magistraten een rol. Als
Franse magistraten zich geen beeld kunnen vormen van hun buiten-
landse collega, geven ze vaak blijk van enig wantrouwen en treden de-
fensief op. Het is daarom belangrijk om hen persoonlijk te ontmoeten
om een zaak te bespreken, of als het niet anders kan, dan tenminste per
telefoon uitgebreid op de zaak in te gaan. Na dit persoonlijke contact
verlopen zaken over het algemeen aanzienlijk soepeler.

De magistrat de liaison krijgt ook te maken met uitleveringszaken. In
tegenstelling tot Frankrijk, kan Nederland in beginsel eigen onderdanen
uitleveren voor strafvervolging in het buitenland. Deze figuur doet zich
regelmatig voor, bijvoorbeeld in drugszaken. De uitlevering vindt dan
plaats onder voorwaarde, dat de persoon indien veroordeeld, de opge-
legde vrijheidsstraf in Nederland mag uitzitten.11

Civielrechtelijke internationale rechtshulp

In de rechtshulprelatie tussen Nederland en Frankrijk behoeven slechts
weinig civielrechtelijke zaken tussenkomst van de magistrat de liaison.
Tussen Duitsland en Frankrijk daarentegen, spelen er veelvuldig zaken
van onttrekking aan het ouderlijk gezag van kinderen. Deze kinderen zijn
na een echtscheiding toegewezen aan de in het ene land wonende ouder
en worden ontvoerd of keren niet terug van een bezoek aan de ouder in
het andere land.12

Rechtsvergelijking

Aan de magistrat de liaison worden met regelmaat verzoeken gedaan om
een beschrijving van het buitenlandse rechtssysteem. We moeten een
onderscheid maken tussen informatie over onderwerpen die direct sa-
menhangen met de rechtshulprelatie en informatie ten behoeve van het

9 Op grond van artikel 4 van het Europees Rechtshulpverdrag 1959 (ERV).
10 Tot de recente wijziging van de regeling van internationale rechtshulp in het Franse

Wetboek van strafvordering, was alleen het Franse ministerie van Justitie terzake bevoegd.
11 Zie artikel 4 lid 2 Uw en het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen,

Straatsburg, 21 maart 1983 (Trb. 1983, 74).
12 Het aantal zaken is niet zo groot (minder dan 20), maar ze krijgen veel aandacht van de

media in beide landen. Frankrijk wil in Europees verband komen tot een betere regeling
van rechtshulp in civiele zaken. Zie toespraak Franse minister van Justitie voor de vaste
commissie ‘vrijheden’ van het Europees parlement, 05-05-2000. (Op de internetsite van het
Franse ministerie van justitie, www.justice.gouv.fr )
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Nederlandse justitiebeleid en nieuwe wetgeving. In het kader van de
rechtshulp gaat het vaak om de wijze waarop in het buitenland dwang-
middelen of bijzondere opsporingsmethoden worden toegepast of infor-
matie over wetgeving waarvoor geen dubbele strafbaarheid bestaat.13

Voorbeelden van vragen ten behoeve van het Nederlandse justitie-
beleid, zijn die naar de ontwikkelingen in de reorganisatie van de rech-
terlijke organisatie in Frankrijk en vragen met betrekking tot de totstand-
koming van de ‘Pacs’14, de Franse aanzet tot het geregistreerd
partnerschap. Deze Pacs kan in Nederland als partnerschap worden in-
geschreven; omgekeerd geldt dit niet, hetgeen problemen op kan leve-
ren.

Uiteraard is de magistrat de liaison ook voor het ontvangende land een
bron van informatie over de situatie in zijn eigen land. Zo hebben de Ne-
derlandse en de Italiaanse magistrats de liaison een bijdrage geleverd
aan de voorbereiding van de nieuwe Franse wetgeving inzake rechts-
hulp.15

Dit heeft onder andere geleid tot het opnemen in de wet van een arti-
kel, dat het mogelijk maakt voor een buitenlandse advocaat om in het
kader van een rogatoire commissie, een verhoor van een getuige bij te
wonen. Voorheen werd dit, overeenkomstig de wet, vaak geweigerd door
de Franse rechter-commissaris, die deze verhoren leidt. Hierdoor kon
niet worden voldaan aan de eisen van het Nederlandse strafproces-
recht.16

Bilaterale en multilaterale onderhandelingen

Tussen Frankrijk en Nederland vindt op verschillende niveau’s tussen
justitie en politie overleg plaats. In een aantal van deze overlegstructuren
heeft de magistrat de liaison, vooral in de fase van de voorbereiding, een
plaats. Er is overleg dat een zuiver bilateraal karakter heeft, bijvoorbeeld
tussen de bureau’s internationale rechtshulp van beide ministeries of het
jaarlijkse overleg tussen directeuren-generaal van de ministeries van
beide landen.

Een bekend voorbeeld van multilaterale samenwerking is het zoge-
naamde ‘Hazeldonkoverleg’: hierin wordt door Nederland, Frankrijk,
België en Luxemburg samengewerkt bij de bestrijding van verschillende
vormen van drugtoerisme.

Bij de Europese Raad van Tampere is het besluit genomen om de straf-
rechtelijke samenwerking te intensiveren door oprichting van gemeen-
schappelijke onderzoeksteams van politiediensten van EU-landen.

13 Dit laatste hangt samen met vereisten van dubbele strafbaarheid in verschillende verdragen
en (uitleverings)wetten.

14 ‘Pacte civil de solidarité’.
15 Artikelen 694 tot en met 696-2 CPP; Wet van 23-06-1999.
16 Zie uitleg in Ministère de la Justice, Circulaire CRIM 99-15 F5, 29-12-1999.
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Het nieuwe EU-Rechtshulpverdrag schept hier een basis voor.17 De
Nederlandse minister-president en de Franse president hebben in fe-
bruari 2000 besloten tot de oprichting van een dergelijk team. In een
multidisciplinaire werkgroep worden nu voorbereidingen getroffen voor
het werken met Frans-Nederlandse opsporingsteams. Deze teams kun-
nen na ratificatie van het EU-Rechtshulpverdrag formeel hun beslag krij-
gen.

Verder is de magistrat de liaison soms betrokken bij de voorbereiding
van de standpunten van zijn land in multilateraal overleg, onder andere
in EU-verband. De afgelopen jaren hebben zowel Frankrijk (2000) als
Nederland (1997) het voorzitterschap van de Europese Unie bekleed en
tijdens hun voorzitterschap ingezet op de bevordering van justitiële sa-
menwerking. De magistrat de liaison speelt ook een rol bij de totstandko-
ming en uitvoering van justitie-programma’s ten behoeve van kandidaat
EU-landen.

Toenadering van de Europese rechtssystemen

In deze categorie valt een breed scala van activiteiten. De rol van de ma-
gistrat de liaison is in belangrijke mate initiërend bij het bevorderen van
– letterlijke – toenadering. De afgelopen jaren is er een aantal bezoeken
georganiseerd voor Nederlandse hoofdofficieren aan Frankrijk en van
Franse hoofdofficieren aan Nederland. Deze bezoeken hebben een veel-
belovend vervolg gekregen, met een jumelage tussen de parketten van
Amsterdam en Parijs. De samenwerking tussen het Parijse en Amster-
damse openbaar ministerie richt zich op verschillende terreinen: onder
andere op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waar-
bij het samengaan van de Parijse en Amsterdamse Beurs een belangrijke
aansporing tot meer samenwerking vormt. Ook is er veel aandacht voor
de ontwikkelingen in de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Andere bezoeken worden met name georganiseerd voor parlementa-
riërs en ambtenaren. Het betreft veelal thematische bezoeken. Neder-
landse delegaties zijn naar Frankrijk geweest voor de bestudering van het
functioneren van de Franse Maisons de Justice et du Droit (Justitie in de
buurt), de alternatieve afdoening van strafzaken en de toepassing van
snelrecht.18 Vanuit Frankrijk is er onder andere veel belangstelling voor
het gebruik van electronisch toezicht in Nederland, en in algemene zin,
voor het Nederlandse gevangeniswezen. Met het oog op aanstaande
wetswijzigingen in Frankrijk, heeft een Franse regeringscommissie19 een

17 Artikel 13 van het verdrag, zie PbEG, C 197/1, 12-07-2000.
18 Zie verder Verrest, P., ‘The French public prosecution service’, European journal of crime,

criminal law and criminal justice (nog te verschijnen).
19 In deze Franse commissie heeft ook - vrij uitzonderlijk - de directeur DJI van het

Nederlandse ministerie van Justitie zitting genomen.
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bezoek aan Nederland gebracht ter bestudering van de wijze waarop het
externe toezicht op justitiële inrichtingen is georganiseerd.

Verder is de magistrat de liaison een veelgevraagd spreker of gastdo-
cent bij de opleidingsinstituten voor de rechterlijke macht in beide lan-
den, politie-academies en op (internationale) conferenties. Tenslotte kan
de magistrat de liaison bijdragen aan de informatie-uitwisseling en de
samenwerking tussen wetenschappers en universiteiten in beide lan-
den.20

De problemen van de internationale samenwerking in strafzaken

De magistrat de liaison verkeert in een bevoorrechte positie om vast te
stellen – telkens opnieuw – dat internationale samenwerking geen sine-
cure is. De justitiële samenwerking kent niet het vaak vormloze gemak
van de politiesamenwerking.21 Magistraten zijn in hun eigen rechtssys-
teem opgeleid en het kost hen zichtbaar moeite te bedenken dat syste-
men die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, bij nader inzien in de
praktijk grote verschillen vertonen. Daar komt bij dat zowel in Frankrijk
als in Nederland officieren en rechters-commissaris vaak overbelast zijn
en er door hen te weinig tijd wordt uitgetrokken voor de voorbereiding
van rechtshulpverzoeken. In veel gevallen wordt dit zelfs geheel aan de
politie overgelaten. Slechte ervaringen met internationale rechtshulp
doen sommige magistraten er maar helemaal van afzien om nog eens
aan een verzoek aan een buitenlandse collega te beginnen. Verder moe-
ten we constateren, dat belangrijke internationale afspraken om tot ver-
betering van de samenwerking bij de bestrijding van deze of gene vorm
van misdaad te komen, een dode letter blijven. Op nationaal niveau ont-
breekt de aandacht, gelden er andere prioriteiten of bestaan eenvoudig-
weg de middelen niet om tot uitvoering te komen.

De problemen die zich – overigens niet alleen in de relatie tussen
Frankrijk en Nederland- in de internationale rechtshulp voordoen, zijn
in een aantal categoriën onder te brengen22: communicatie; rechtsverge-
lijking; rechtsbasis; de organisatie van opsporing en vervolging; vertrou-
wen. De magistrat de liaison heeft een belangrijke taak bij het signaleren
van deze problemen en het vinden van oplossingen.

20 Betrokkenheid bij het WODC-onderzoek naar de rol van rechter-commissaris en officier van
justitie in beide landen is daar een voorbeeld van. Zie Verrest, P.A.M., De sturing en controle
van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken, Den Haag,
ministerie van Justitie, Onderzoeksnotities nr. 3, 2000.

21 Op politieel vlak kan zelfs spontane informatie-verstrekking plaatsvinden. Zie artikel 46
Suo.

22 Hierbij laten we ons inspireren door Massé, M., ‘Les difficultés pratiques de la coopération
judiciaire pénale’, In: L’espace judiciaire européen; actes du colloque d’Avignon, Parijs, La
Documentation française, 1999, pp. 104-107.
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Communicatie

In veel gevallen waarin rechtshulp niet of niet goed wordt verleend,
speelt er eerder een communicatieprobleem dan een inhoudelijk pro-
bleem. Het begint ermee dat in rechtshulpverzoeken, vooral van Franse
zijde, veelvuldig adressen met telefoon- en faxnummer ontbreken. In
geval er behoefte is aan nadere uitleg verhindert dit een snel contact.

In de tweede plaats is er het probleem van de taalbarrière. Er zijn wei-
nig Nederlandse magistraten die goed Frans spreken en bijna geen
Franse collega’s die zich in het Nederlands kunnen uitdrukken. Kennis
van de Engels taal is in Frankrijk vaak ook niet aanwezig. Daar komt bij,
dat voor het bespreken van ingewikkelde verzoeken een meer dan ge-
middelde kennis van de vreemde taal nodig is. Juridische termen lijken
vaak op elkaar, maar hebben soms een andere inhoud en het gebruik
ervan kan tot onvermoede misverstanden leiden. Gespecialiseerde tolk-
vertalers zijn er weinig. Tot in het detail doorvragen kan dus nodig zijn
om er zeker van te zijn dat men elkaar goed begrepen heeft. Op allerlei
fronten valt verbetering waar te nemen. De opleidingsinstituten voor de
rechterlijke macht (SSR en Ecole nationale de la Magistrature) geven zo-
wel in de basisopleiding als bij de nascholing aandacht aan internatio-
nale rechtshulp. Door medewerkers van afdelingen Internationale
Rechtshulp van de beide ministeries wordt over en weer stage gelopen.

In Nederland wordt de specialisatie bij politie en openbaar ministerie
op het gebied van rechtshulp vergroot met de oprichting van de Regio-
nale Internationale Coördinatie Centra, die in de loop van 2001 alle ope-
rationeel zullen zijn.23 Bij het Landelijk Parket komt daarnaast een lande-
lijk internationaal coördinatie centrum. In Frankrijk is in ieder ressort
door de procureur-generaal een internationale rechtshulpspecialist aan-
gewezen. Deze laatsten zijn ook de correspondenten voor het Franse
contactpunt van het Europees Justitiëel Netwerk. Dit netwerk, met con-
tactpunten in de 15 EU-lidstaten kan een aantal communicatie-
problemen uit de wereld helpen.

De Nederlandse contactpunten zijn het Landelijk Parket en het Bureau
internationale rechtshulp in strafzaken (Birs) van het ministerie van Jus-
titie. De contactpunten van het EJN beschikken over kennis van hun ei-
gen land, de noodzakelijke gegevens voor rechtshulp met de andere lan-
den en een informatiesysteem dat het mogelijk maakt snel een bevoegde
en/of gespecialiseerde collega te vinden.

Er zijn goede ervaringen te melden met het Nederlandse Landelijk Par-
ket en het Bureau internationale rechtshulp in strafzaken bij de behan-
deling van ingewikkelde rechtshulpverzoeken. Ook ervaringen in het
buitenland, bijvoorbeeld in de figuur van de Belgische nationale magis-

23 Zie Opportuun, 2000, nr. 8, pp. 20-21 en Kamerstukken II, 2000-2001, 27400, hoofdstuk VI,
nr. 2, pp. 62-63. In eerste instantie richten de ICC’s zich op de verwerking van inkomende
verzoeken. In een tweede fase zullen ook uitgaande verzoeken worden behandeld.
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traat, tonen aan dat er behoefte is aan zeer gespecialiseerde capaciteit en
landelijke coördinatie bij de uitvoering van ingewikkelde verzoeken. De
voorlopige eenheid Eurojust zal op Europees niveau mogelijk een zelfde
rol gaan spelen. Eurojust, bestaande uit magistraten of politie-officieren
van de lidstaten, krijgt de taak te zorgen voor een adequate coördinatie
van nationale met vervolging belaste autoriteiten en strafrechtelijke on-
derzoeken naar georganiseerde criminaliteit – inmiddels in de voorberei-
ding geworden ‘ernstige criminaliteit’- te ondersteunen.24 Over de op-
richting van de ‘voorlopige Justitiële Coördinatie Eenheid’ – Eurojust – is
een akkoord bereikt25 en zal medio 2001 van start gaan.

Rechtsvergelijking

In de internationale justitiële samenwerking is rechtsvergelijking heel
belangrijk. Een officier van justitie of rechter-commissaris is opgeleid om
naar de regels van zijn eigen recht te werken. Voor het verkrijgen van
rechtshulp in een ander land, volgens de regels van een ander recht, is
een zekere flexibiliteit en inlevingsvermogen nodig. Met kennis van het
andere rechtssysteem in het hoofd zal er overlegd moeten worden, soms
zelfs onderhandeld. Dat gaat lang niet alle collega’s, gewend aan het ge-
ven van bevelen makkelijk af. In een rechtshulprelatie is het zoeken naar
het gemeenschappelijke in elkaars rechtssysteem belangrijker dan het
vinden van de verschillen die rechtshulp onmogelijk maken. Twee sim-
pele voorbeelden:
– De Franse rechter-commissaris die het standaardformulier voor een
opdracht aan de Franse politie gebruikt als internationale rogatoire com-
missie, volstaat nogal eens met de algemene opdracht ‘verricht al het
nodige om de materiële waarheid te vinden’. Hoewel dit in Frankrijk vol-
doende basis biedt voor een doorzoeking – bijvoorbeeld in een onder-
zoek naar wapenhandel -, zal een Nederlandse collega een explicieter
verzoek eisen, of anders weigeren.
– De Nederlandse officier van justitie die zijn Franse collega expliciet om
plaatsing van een peilbaken vraagt, krijgt naar alle waarschijnlijkheid
van de Franse collega te horen dat die niet bevoegd is een dergelijk bevel
te geven aan de politie. Er is niets omtrent gebruik van deze bevoegdheid
in de Franse wet geregeld.26 Maar de Franse officier van justitie kan wel,
als er in algemene termen om opsporing of het volgen van een verdachte
wordt gevraagd, de politie opdragen gevolg te geven aan het verzoek en
de politie kan dan, gebruikmakend van háár bevoegdheden, een peil-
baken plaatsen.

24 Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap, Tampere 15/16-10-1999, onder nr. 46.
25 Zie onder andere Kamerstukken II, 2000-2001, 23490, nr. 170, p. 3.
26 Hierover Verrest, P., in: Tak, P.J.P. (red.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie,

Groningen, Intersentia, 2000, p. 369.
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Met goede rechtsvergelijkende kennis valt dus een groot aantal proble-
men te ondervangen. Niettemin blijft het zeer wenselijk dat er in Euro-
pees verband op punten27 wordt toegewerkt naar harmonisatie van straf-
recht en strafprocesrecht, om een einde maken aan onnodige
letterknechterij.

Rechtsbasis

Er komt steeds meer wetgeving op het gebied van rechtshulp en het oer-
woud van internationale verdragen blijft doorgroeien. Het is niet makke-
lijk om meteen de van toepassing zijnde teksten te vinden. De opeensta-
peling van nationale en internationale wetgeving levert bovendien
serieuze problemen, omdat de teksten elkaar vaak (deels) overlappen.

Laten we vooropstellen, dat in rechtshulprelaties – zeker tussen Frank-
rijk en Nederland – veelal voldoende middelen bestaan. Het is opmerke-
lijk hoe vaak het Europees rechtshulpverdrag (ERV) van 1959 gebruikt
kan worden als basis voor een verzoek. Daarnaast zijn de uitgangspun-
ten van de Suo van belang, met betrekking tot rechtstreekse verzending
van verzoeken, het onderscheid tussen politiële en justitiële rechtshulp
en de spontane informatie-uitwisseling tussen politiediensten.

Voor het overige kan er inderdaad onduidelijkheid heersen. Er bestaan
binnen verschillende kaders -Verenigde Naties, Raad van Europa, Euro-
pese Unie, Schengen- onder andere speciale verdragen met betrekking
tot witwassen, wapenhandel, terrorisme en allerlei aanvullende proto-
collen bij bestaande verdragen. Niet alle teksten zijn echter geratificeerd,
of slechts door een beperkt aantal landen. Vaak hebben landen ook voor-
behouden geformuleerd, onder andere over de toepassing in hun over-
zeese gebiedsdelen. Een complete verzameling van bijgewerkte teksten
is een zeldzaamheid. Het valt, zeker voor magistraten die niet dagelijks
op dit terrein werkzaam zijn, niet mee de tekst te kiezen die het beste
resultaat geeft.28 Daarnaast is soms niet eenvoudig te bepalen via welke
weg de rechtshulp gezocht moet worden. Rechtstreekse verzending naar
collega’s in Schengenlanden (in Frankrijk – zoals gezegd – de procureur-
generaal) is mogelijk, maar de gang via de ministeries van Justitie kan
toegevoegde waarde hebben. Voor landen buiten Europa geldt vaak het
diplomatieke kanaal. Verder kunnen verzoeken gedaan worden via Inter-
pol, Europol en binnenkort de voorlopige eenheid Eurojust. Elk kanaal
kent zijn eigen voor– en nadelen, zijn eigen toepassingsgebied en regels.
Omdat niet alle kanalen goed werken, wordt nogal eens geprobeerd het
verzoek via verschillende wegen tegelijk voltooid te krijgen. Voor zover

27 Zie ook Tak, P.J.P., Heimelijke opsporing in de Europese Unie, pp. 834-835.
28 In de rechtshulprelatie met landen buiten Europa zijn bilaterale verdragen van groot belang,

zoals tussen Nederland en de Verenigde Staten.
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dit geen andere problemen oplevert29, is er in ieder geval sprake van
dubbel werk.

Ook op dit terrein is er vooruitgang te bespeuren. In Nederland kan
gebruik worden gemaakt van een computerprogramma, het kennis-
systeem internationale rechtshulp in strafzaken (Kris). Dit programma
wijst de gebruiker de weg tussen verschillende teksten, helpt bij het op-
stellen van het rechtshulpverzoek en geeft aanwijzingen voor de verzen-
ding ervan. Actuele kennis over verdragen en hun toepassing wordt via
het EJN beschikbaar gesteld.

De organisatie van opsporing en vervolging

Teleurstellingen in de internationale samenwerking zijn soms ook te wij-
ten aan verschillen in de organisatie van opsporing en vervolging. Aller-
eerst speelt hier het verschil tussen politiële en justitiële samenwerking.
Dit onderscheid is op grond van de Suo eenduidig: de politie kan verzoe-
ken zelf afhandelen, tenzij dwangmiddelen nodig zijn of de te verrichten
onderzoekshandelingen naar nationaal recht aan justitie zijn voorbe-
houden.30 Deze bepaling heft echter de verschillen die in de opsporings-
praktijk in Europese landen kunnen bestaan niet op. De wijze waarop
met informatie wordt omgegaan verschilt: een op informele basis ver-
strekte inlichting kan zo onbedoeld tot justitiële actie leiden.

In de tweede plaats zijn er grote verschillen tussen de sturing en con-
trole van de politie door justitie: waar men in Nederland gewend is aan
een betrekkelijk vergaande bemoeienis van het openbaar ministerie is er
in andere landen bij de politie soms een grote terughoudendheid om de
justitie al in een vroeg stadium te betrekken bij de besluitvorming.31 Ook
bestaan er verschillen in de positie van bijzondere opsporingsdiensten.
In sommige landen, waaronder Frankrijk, ontvangen douanediensten
een premie na de inbeslagneming van verboden goederen. Hiermee
wordt het aantrekkelijker om in een onderzoek over te gaan tot inbeslag-
neming van drugs, dan te kiezen voor internationale samenwerking en
een transport te volgen naar de uiteindelijke bestemming.

Wederzijds vertrouwen

De minst voorspelbare factor in de internationale rechtshulp, is het ver-
trouwen van magistraten in het rechtssysteem en justitiebeleid van een
ander land. Slechte ervaringen – al dan niet van horen zeggen – met de
uitvoering van rechtshulpverzoeken door het aangezochte land kunnen
leiden tot vervelende vooroordelen. Hetzelfde geldt voor negatieve be-

29 Zoals irritatie bij de buitenlandse collega’s.
30 Zie art. 39 lid 1 SUO en art. 552i Sv.
31 Verrest, P.A.M., De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse

vooronderzoek in strafzaken, pp. 101-102, 116-123.
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richten over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de justitie-organisatie
in een ander land.

Tussen Nederland en Frankrijk speelt een aantal problemen op dit
vlak. Het Nederlandse beleid inzake drugs en prostitutie, is sommige
Franse magistraten een doorn in het oog. Deze lijkt het zicht te belem-
meren op het feit dat in werkelijkheid de situatie in Nederland soms nau-
welijks verschilt van de situatie in Frankrijk: zeker niet bij de bestrijding
van vormen van zware en georganiseerde criminaliteit. In Nederland
worden andersom berichten over de deplorabele staat waarin de Franse
gevangenissen verkeren en over veroordelingen van Frankrijk door het
EHRM ter zake gebreken in de procesgang of behandeling van gedeti-
neerden, soms -ten onrechte- in verband gebracht met de wijze waarop
rechtshulpverzoeken worden uitgevoerd.

Besluit

Er zit volop ontwikkeling in de wijze waarop rechtshulp in strafzaken
wordt verleend. Toch doen zich in de dagelijkse praktijk nog allerlei pro-
blemen voor. De magistrat de liaison speelt hierin een rol op een grote
verscheidenheid van terreinen.

Voor een goede samenwerking tussen twee of meer landen bij de be-
strijding van vormen van zware misdaad zijn goede nationale
coördinatiemechanismen en een goed functionerende internationale
informatie-uitwisseling en besluitvorming nodig. Kennis van elkaars
rechtssysteem, tijd en aandacht voor overleg, en wederzijds vertrouwen
zijn daarbij van het grootste belang.

Het Europees Justitieel Netwerk en binnenkort Eurojust, zullen de ko-
mende tijd nog tot verdere verbetering van de rechtshulp leiden. Het EJN
en Eurojust zullen ook van invloed zijn op de taken en bevoegdheden
van de magistrat de liaison. Hoe de taken van de magistrat de liaison er
over een aantal jaren uit zullen zien, is daarom niet duidelijk. Echter,
voor de totstandkoming van een Europese ruimte waarin vrijheid, veilig-
heid en rechtvaardigheid het hoogste goed zijn en waarin aan de justi-
tiële samenwerking hoge eisen worden gesteld, lijkt het voor justitie bui-
tengemeen nuttig om blijvend een vertegenwoordiger af te vaardigen
naar een ander land.
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Europa en bestuurlijke
handhaving
Trends en uitdagingen

A.P.W. Duijkersloot en R.J.G.M. Widdershoven*

De meeste bijdragen in dit nummer van Justitiële verkenningen hebben
betrekking op de invloed van Europa op de strafrechtelijke kant van Jus-
titie. Vreemd is dat niet. Recente Europese initiatieven om de belabberde
handhaving van het recht van de Europese Unie door de Europese Com-
missie én de lidstaten te verbeteren betreffen met name de inzet van het
strafrecht. Ook in de rapporten van het Comité van onafhankelijke des-
kundigen (Commissie van wijzen) – waarin, zoals bekend een voor de
vorige Commissie Santer ontluisterend beeld wordt geschetst van de
aanpak van wanbeheer, onregelmatigheden en fraude door de Commis-
sie – wordt de oplossing vooral gezocht in een intensivering van de straf-
rechtelijke aanpak van overtredingen van Europese regels. Deze intensi-
vering gaat gepaard met een toenemende Europeanisering van het
strafrecht. Nog niet zo lang geleden werd het strafrecht gezien als een
typisch nationaal terrein, waarop de Europese Unie geen bevoegdheden
had. Thans is Eurojust al realiteit en wordt in de politieke arena serieus
gediscussieerd over een Europees Corpus Iuris met Euro-delicten en de
oprichting van een Europees openbaar ministerie.

Hoewel deze ‘emancipatie’ van het strafrecht als handhavingsmiddel
tegen schendingen van EU-recht zonder meer spectaculair is, moet niet
uit het oog worden verloren dat zeker kwantitatief het zwaartepunt van
de handhaving van de EG-regels bij het bestuursrecht ligt (De Moor-van
Vugt, 1999, p. 267). Belangrijke terreinen van dit recht – zoals het
mededingingsrecht, EG-subsidies, het landbouwrecht, het douanerecht,
het milieurecht en het toezicht op banken, verzekeringen en beurzen –
worden in Nederland primair of zelfs uitsluitend met behulp van be-
stuurlijke sancties gehandhaafd. Omdat Europa tot nu toe nauwelijks
bemoeienis had met het nationale strafrecht, zijn de Europese initiatie-
ven om een effectievere handhaving van het EG-recht te stimuleren het
laatste decennium ook vooral gericht geweest op deze bestuurlijke hand-
having.

In de onderhavige bijdrage staat de invloed van Europa op de
bestuursrechtelijk kant van Justitie centraal. De centrale vraag is in hoe-
verre Europa de bestuurlijke handhaving in Nederland reeds heeft beïn-

* De auteurs zijn als docent/onderzoeker, respectievelijk hoogleraar Europees bestuursrecht
verbonden aan het Instituut voor Staats- en Bestuursrecht van Universiteit Utrecht.
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vloed en voor welke nieuwe uitdagingen Europa het bestuursrecht stelt.
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. Allereerst wordt de bestuurlijke
handhaving van EG-recht kort in kaart gebracht. Vervolgens wordt stilge-
staan bij een drietal belangrijke consequenties van de invloed van Eu-
ropa op de bestuurlijke handhaving, namelijk de verharding van het
handhavingsklimaat, de toenemende operationele activiteiten van Euro-
pese instanties bij het toezicht op de naleving van EG-regels (par. 4), en,
ten slotte, het vraagstuk van de transnationale effectuering van bestuur-
lijke sancties.

Bestuurlijke handhaving van EG-recht: hoe en waarom?

Bij de uitvoering van EG-recht in de lidstaten wordt uitgegaan van een
stelsel van gedeeld bestuur. In dit stelsel beperken de Europese instellin-
gen zich in de regel tot het stellen van algemene regels in het EG-Verdrag,
in richtlijnen en verordeningen. De uitvoering van deze regels ten op-
zichte van particulieren en ook de handhaving hiervan is de verantwoor-
delijkheid van de lidstaten. Zij zijn belast met de controle op de naleving
van EG-regels en met de sanctionering van geconstateerde overtredin-
gen (Jans e.a., 1999, p. 224). Daarbij zijn zij in beginsel vrij te kiezen voor
een bepaald systeem van handhaving, strafrechtelijk, bestuursrechtelijk
of een combinatie van beide. In Nederland is voor de bestuurlijke hand-
having een belangrijke plaats ingeruimd. Deze keuze heeft verschillende,
deels met elkaar samenhangende, redenen. Voor een deel vloeien zij
voort uit het EG-recht zelf, voor een deel zijn zij nationaal van aard.

In de eerste plaats zijn diverse bestuurlijke sancties vanwege hun repa-
ratoire karakter geëigend om als primair sanctiemiddel te worden inge-
zet op de diverse sociaal-economische terreinen die (inmiddels) door het
EG-recht worden beïnvloed. Zo ligt het voor de hand dat op onregelma-
tigheden met Europese landbouw- of structuurfondsensubsidies in de
eerste plaats wordt gereageerd met de bestuurlijke sancties van intrek-
king van de subsidiebeschikking en de terugvordering van de ten on-
rechte ontvangen gelden. Gaat het om de overtredingen van Europese
milieuregelgeving dan moet met behulp van de op te leggen sancties in
elk geval worden bereikt dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt of
beëindigd, alsmede dat herhaling van de overtreding wordt voorkomen.
De bestuurlijke sancties, bestuursdwang en de last onder dwangsom,
bieden daarvoor in beginsel een effectief middel. Bij ernstige onregelma-
tigheden en overtredingen kan het uiteraard wenselijk zijn dat daarnaast
ook nog een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd. Dit neemt echter
niet weg dat in de praktijk het voortouw op deze terreinen in de regel ligt
bij de bestuurlijke handhaving.

De tweede reden waarom EG-recht veelal (ook) bestuurlijk wordt ge-
handhaafd heeft een Europese achtergrond. Zoals ook hierna nog zal

1 Comité van onafhankelijke deskundigen, Deel I, hoofdstuk 5, aanbeveling 53 t/m 60.
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worden besproken is de Europese Unie in reactie op de nogal gebrekkige
handhaving van EG-recht door de lidstaten, vanaf eind jaren tachtig
steeds vaker overgegaan tot het expliciet voorschrijven van de sancties
die een lidstaat bij bepaalde overtredingen moet opleggen. Omdat de
lidstaten het monopolie op de strafrechtelijke rechtshandhaving hadden
(en grotendeels nog hebben), moesten deze door de EU voorgeschreven
sancties wel van bestuurlijke aard zijn. Alleen op de oplegging dáárvan
mocht de EU immers invloed uitoefenen en had men derhalve enige grip
(De Moor-van Vugt, 1999, pp. 264-265). Ter illustratie van de bestuurlijke
maatregelen en sancties die aldus zijn voorgeschreven kan worden gewe-
zen op de opsomming in Verordening 2988/95, betreffende de bescher-
ming van financiële belangen van de Gemeenschap.2 Deze verordening –
die onder meer betrekking heeft op douane, landbouw en structuur-
fondsen – biedt voor het geval marktdeelnemers opzettelijk of door nala-
tigheid onregelmatigheden hebben begaan aan de lidstaten ingrijpende
bestuurlijke sanctiemogelijkheden, zoals het opleggen van administra-
tieve boeten, de terugvordering van een bedrag dat hoger is dan de we-
derrechtelijk ontvangen of ontdoken bedragen, de uitsluiting van een
Europese subsidieregeling voor een periode die volgt op die waarin de
onregelmatigheid hebben plaatsgevonden en het verlies van zekerheden
of waarborgsommen.

In de derde en laatste plaats is in Nederland de laatste tien jaar een
verschuiving te zien in de richting van meer bestuurlijke handhaving, die
niet door de EU is geregisseerd maar wel betekenis heeft voor door het
EG-recht gereguleerde sectoren. Op tal van terreinen waar voorheen het
strafrecht het sanctie-instrumentarium moest bieden – zoals het toezicht
op de financiële sector en het mededingingsrecht – zijn thans bestuur-
lijke sancties als de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete aan
het sanctiearsenaal toegevoegd. Daarbij is de strafrechtelijke handhaving
soms (namelijk in het mededingingsrecht) volledig afgeschaft en soms
voor een aanzienlijk deel teruggedrongen. Een belangrijk argument voor
deze verschuiving werd en wordt gevormd door de wenselijkheid van
specialisatie. Gespecialiseerde toezichthouders als de Pensioen- en
Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank, de Stichting toezicht
effectenverkeer en de Nederlandse mededingingsautoriteit, zouden be-
ter in staat zijn om de veelal ingewikkelde regelgeving te controleren en
overtredingen ervan te sanctioneren dan het toch al zwaar belaste open-
baar ministerie. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld de EG-richtlijnen voor
het toezicht op de financiële sector de lidstaten een ruime keuzemoge-
lijkheid bieden ter zake van de keuze voor een bepaalde vorm van
rechtshandhaving,3 is vanwege deze behoefte aan specialisatie het

2 Verordening (EG), nr. 2988/95 van 13 december 1995, Pb. 1995, L 312/1.
3 Zie bijvoorbeeld art. 11 van Richtlijn 92/49/EEG tot coördinatie van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering
van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en
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zwaartepunt van de handhaving toch bij de bestuurlijke handhaving en
sanctionering komen te liggen.

Al met al kan worden vastgesteld dat veel terreinen waarop het EG-
recht invloed heeft in Nederland primair en soms zelfs uitsluitend be-
stuurlijk worden gehandhaafd. Hoewel gelet op de hierboven genoemde
initiatieven een intensivering van de strafrechtelijke aanpak van zeker
ernstige overtredingen van EG-recht in de toekomst mag worden ver-
wacht, lijkt het vanwege de hiervoor genoemde redenen voorlopig niet
waarschijnlijk dat het belang van de bestuurlijke handhaving wezenlijk
zal verminderen. Wel zal hierdoor de behoefte aan een regeling voor sa-
menloop van strafrechtelijke en bestuurlijke sanctionering toenemen.
Deze zou een plaats moeten krijgen in het Corpus Iuris.

Verharding van de bestuurlijke handhaving van EG-recht

De bestuurlijke handhaving van het EG-recht is niet zonder gebreken.
Hieraan zijn verschillende oorzaken debet. Genoemd kunnen worden
(Ruimschotel en Damaisjah, 1998, pp. 236-237; De Moor-van Vugt, 2000,
pp. 226-227): complexe en onheldere regelgeving; onvoldoende afstem-
ming tussen de vele betrokken Europese en nationale overheids-
organisaties; het uiteenlopend belang van de Europese Unie en de lidsta-
ten bij de handhaving; de onvoldoende legitimiteit van de te handhaven
regels, zowel bij overtreders als bij controlerende nationale diensten; de
lage prioriteit van de handhaving van EG-recht bij nationale handhavers;
de combinatie van een geringe pakkans en de hoge financiële fraude-
baten.

Om aan een deel van deze oorzaken – namelijk voor zover zij samen-
hangen met nationale onwil of desinteresse ten aanzien van de handha-
ving van Europese regels – iets te doen, is de EG, zoals hierboven reeds
vermeld, zich sinds eind jaren tachtig intensiever gaan bemoeien met de
nationale handhaving van het EG-recht. Grosso modo betekent deze be-
moeienis voor Nederland dat de enigszins softe benadering van voor-
heen moet worden vervangen door een hardere en zelfs punitieve (op
bestraffing gerichte) bestuurlijke sanctionering (Widdershoven, 2000,
p. 120). Deze verharding past overigens in een bredere maatschappelijke
trend in de richting van een hardere handhaving die ook buiten het ter-
rein van de handhaving van EG-recht zichtbaar is.

Wat betreft de Europese bijdrage aan deze verharding kan in de eerste
plaats worden gewezen op de reeds gesignaleerde trend dat de Europese
Unie steeds vaker lidstaten is gaan voorschrijven welke sancties zij voor
bepaalde overtredingen moeten opleggen. In de jaren negentig is de Eu-
ropese Commissie er daarbij toe overgegaan niet alleen reparatoire,
maar ook punitieve sancties voor te schrijven. In diverse verordeningen
op landbouwterrein werd bepaald dat lidstaten niet konden volstaan met

88/357/EEG, Pb. 1992, L 228.
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terugvordering van teveel betaalde gelden, maar dat zij op dat bedrag
ook een verhoging (boete) moesten toepassen en, bovendien, fraudeurs
voor een bepaalde tijd moesten uitsluiten van een subsidieregeling. Het
Hof van Justitie bood voor het voorschrijven door de EG van een derge-
lijke punitieve bestuurlijke sancties ruimte in een uitspraak van 27 okto-
ber 1992 in de zaak Duitsland vs. Commissie (Schapenvlees).4 Een mooi
voorbeeld van een hardere vorm van handhaving is te vinden in de zoge-
noemde zwartelijstverordening.5 Op grond daarvan moeten de lidstaten
marktdeelnemers, die blijkens gepleegde overtredingen in het verleden
een verhoogd risico voor fraude meebrengen, uiteindelijk bestraffen met
een uitsluiting van gemeenschapssubsidies voor een bepaalde periode.

Ook buiten het landbouwterrein is de Commissie vervolgens overge-
gaan tot een hardere aanpak. Gewezen kan worden op de eerder-
genoemde Verordening 2988/95 betreffende de bescherming van finan-
ciële belangen van de gemeenschap, die voorziet in de mogelijkheid dat
de lidstaten de oplegging van punitieve sancties als administratieve boe-
ten en uitsluiting wordt voorgeschreven. Ook op het terrein van het
milieurecht ligt een verharding van het handhavingsklimaat in het ver-
schiet. In een recente Mededeling van de Commissie betreffende de ten-
uitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving meldt de Com-
missie het voornemen dat zij handhavingsmaatregelen zal gaan
voorschrijven die deterrent zijn.6

Een tweede communautaire bijdrage aan de verharding van de hand-
having van EG-recht in Nederland vormt de door het Hof van Justitie
ontwikkelde jurisprudentiële eis, dat hiervoor een doelgebonden
handhavingsplicht geldt, die moet voldoen aan de eisen van non-
discriminatie, evenredigheid, effectiviteit en afschrikwekkendheid.7 Deze
communautaire handhavingsplicht roept de vraag op of bestuurlijk ge-
dogen, dat bijvoorbeeld nogal eens voorkomt in het milieurecht, ook toe-
laatbaar is wanneer dat impliceert dat niet wordt opgetreden tegen de
overtreding van een voorschrift met een EG-rechtelijke achtergrond.
Daarbij gaat het met name in situaties waarin niet-handhaving de afwij-
king van een materiële norm van EG-recht oplevert, terwijl deze afwij-
king EG-rechtelijk niet is toegestaan. Het antwoord lijkt te zijn dat de
ruimte om te gedogen in die situatie zeer beperkt is. Strikte handhaving
is het parool. Alleen in het evenredigheidsbeginsel zou enige ruimte kun-
nen worden gevonden voor (een beperkte mate van) bestuurlijk gedo-
gen. Gedogen zou op grond van dat evenredigheidsbeginsel in een be-
paalde situatie toelaatbaar (moeten) zijn, omdat het doel van de EG-

4 Zaak C-240/90, Jur. 1992, p. I-5383.
5 Verordening(EG), nr. 1495/95, PbEG, L 145.
6 COM (96)500 final, 22 oktober 1996. Zie ook de First Annual Survey on the implementation

and enforcement of community environmental law, October 1996 to December 1997,
SEC(1999)592, d.d. 27 april 1999, p. 10.

7 Zaak 68/88, Griekse maïs, Jur. 1989, 2965.
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regeling met passender maatregelen kan worden bereikt, dan wel omdat
de nadelige gevolgen van harde handhaving voor belanghebbende(n)
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen (Jans
e.a., 1999, p. 243). In het licht van de beperkingen die worden gesteld
door de eisen van effectiviteit en afschrikwekkendheid lijkt het erop dat
deze ruimte voor gedogen dan beperkt moet blijven tot de mogelijkheid
van een tijdelijk gedogen met een concreet perspectief op het realiseren
van de EG-norm in de nabije toekomst.

Een dergelijke door het EG-recht geïndiceerde beperking van het ge-
dogen sluit overigens aan bij de kritischer houding die in Nederland in
algemene zin sinds een aantal jaren ten opzichte van het fenomeen ge-
dogen kan worden onderkend. In verschillende rechterlijke uitspraken
wordt thans ook buiten het terrein van het EG-recht vooral de beginsel-
plicht tot handhaving benadrukt.8 Het is niet onrealistisch om te ver-
wachten dat de rampen die zich in Enschede en Volendam hebben voor-
gedaan, en die gedogen en handhaven hoog op de publicitaire en
politieke agenda hebben doen belanden, deze al bestaande tendens tot
beperking van de ruimte voor gedogen zullen versterken.

Europese bemoeienis met het toezicht

Traditioneel is het toezicht op de naleving van EG-regels door de markt-
deelnemers een taak van de lidstaten. De Commissie beperkt zich veelal
tot het voorschrijven van een bepaalde intensiteit van het nationale toe-
zicht (welke bedrijven moet worden bezocht, frequentie van controle
enzovoort, alsmede tot het zogenoemde tweedelijnstoezicht, het toezicht
op de controle-activiteiten van de lidstaten (Jans e.a., 1999, pp. 244-252).
Op sommige terreinen gaat de Europese bemoeienis iets verder en zijn
Commissie-ambtenaren bevoegd om nationale controle-ambtenaren te
vergezellen bij het uitvoeren van controles, waarbij zij toegang hebben
tot dezelfde documenten en plaatsen als de nationale ambtenaren. Men
ziet dit bijvoorbeeld op het terrein van douane en landbouw,9 alsook bij
de veterinaire controles in verband met voedselveiligheid.10 De
Commissie-ambtenaren hebben op deze terreinen echter geen zelfstan-
dige, operationele toezichtsbevoegdheden ten opzichte van markt-
deelnemers. De Europese Voedselautoriteit waarvan de oprichting is

8 Bijv. ABRvS 3 april 1995, M en R 1996, 92 en ABRvS 15 mei 1997, Gst. 7071, 8, m.nt. JT.
9 Verordening (EG), nr. 515/97, betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve

autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de
Commissie met het oog op de juiste toepassing van douane- en landbouwvoorschriften,
Pb. EG 1997, L82/1.

10 Beschikking 98/139/EG, houdende bepalingen inzake de door deskundigen van de
Commissie in de lidstaten op veterinair gebied te verrichten controles ter plaatse,
Pb EG 1998, L 038.
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aangekondigd in het Witboek over Voedselveiligheid zal dergelijke be-
voegdheden evenmin hebben.11

Tot vrij recent was het Europese mededingingsrecht – een van de wei-
nige EG-terreinen waarop de Commissie de bevoegdheid heeft om sanc-
ties op te leggen aan overtreders – het enige terrein waarop de Commis-
sie wel zelfstandige toezichtsbevoegdheden kon uitoefenen ten opzichte
van marktdeelnemers in de lidstaten. De rol van de lidstaten is beperkt
tot het ondersteunen van het Commissie-onderzoek.

De laatste jaren ziet men een uitbreiding van deze zelfstandige
Commissie-bevoegdheden. De grootscheepse fraudes met EU-gelden en
het lakse optreden van de lidstaten hiertegen, hebben de Commissie tot
het inzicht gebracht dat zij het toezicht niet volledig kan overlaten aan de
lidstaten maar ook zelf ter hand moet kunnen nemen. In de verordening
2185/96 (hierna: Eurocontroleverordening) heeft zij voor haar eigen
ambtenaren de bevoegdheid gecreëerd om in geval van ernstige en
transnationale onregelmatigheden ter bescherming van de financiële
belangen van de EU zelfstandig controles en verificaties te kunnen uitoe-
fenen in de lidstaten.12 Deze bevoegdheid werd aanvankelijk uitgeoefend
door een fraudedienst binnen de Commissie, de Unité de Coordination
de la Lutte Anti-Fraude (Uclaf), maar is sinds 1999 opgedragen aan de
ambtenaren van een onafhankelijk bureau binnen de Commissie-
structuur, het Office pour la Lutte Anti Fraude (Olaf).13

Op een ander terrein waarop de lidstaten in het verleden weinig be-
trouwbare handhavingspartners bleken, dat van het toezicht op onrecht-
matige staatssteun, heeft de Commissie recentelijk vergelijkbare be-
voegdheden voor Eurocontroles ter plaatse in de lidstaten gecreëerd.14

Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat marktdeelnemers in de lidstaten
steeds vaker zullen worden geconfronteerd met controles en verificaties
door Olaf-inspecteurs. Deze onderzoeken worden weliswaar uitgevoerd
in samenwerking met nationale toezichtsambtenaren, maar staan onder
gezag en verantwoordelijkheid van Olaf-ambtenaren, die eigen operatio-
nele toezichtsbevoegdheden hebben in de lidstaten. Zo hebben zij blij-
kens artikel 6 van de Eurocontroleverordening onder dezelfde voorwaar-
den als nationale toezichtsambtenaren en met inachtneming van de
nationale wetgeving toegang tot alle gegevens en documenten die voor
een goed verloop van de controle of verificatie noodzakelijk zijn en mo-
gen zij dezelfde materiële onderzoeksmiddelen bezigen als nationale
toezichtsambtenaren. Daarbij valt volgens artikel 7 van de verordening te
denken aan controles van boeken, bescheiden en computergegevens,
fysieke controles van goederen en activiteiten, het nemen van monsters

11 Brussel 12-1-2000, COM (1999) 719 def.
12 Verordening (Euratom, EG), nr. 2185/96, van de Raad van 11 november 1996, Pb. EG 1996,

L 292/2.
13 Ingesteld bij Verordening (EG), nr. 1073/99, PbEG 1999, L 136.
14 Verordening (EG), nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999, Pb. EG 1999, L083, p. 1.
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enzovoort. De marktdeelnemers dienen de Olaf-inspecteurs toegang tot
lokalen, terreinen, vervoermiddelen en andere plaatsen voor professio-
neel gebruik toe te staan.

Het optreden van Olaf-inspecteurs in de lidstaten roept vragen op
(Widdershoven 1999, pp. 139-147). In de eerste plaats liggen die op het
vlak van de bevoegdheden. De controles en verificaties van de Olaf-
ambtenaren vinden plaats in een bestuursrechtelijke context. Dit blijkt
uit artikel 1 van de Eurocontroleverordening, waarin expliciet wordt be-
paald dat de strafrechtelijke bevoegdheden van de lidstaten door de ver-
ordening niet worden aangetast, alsook uit het feit dat de bevoegdheden
van de Olaf-ambtenaren zijn gerelateerd aan die van nationale bestuur-
lijke toezichtsambtenaren (en niet aan die van strafrechtelijke opsporing-
sambtenaren). De Olaf-ambtenaren kunnen dan ook geen dwangmaat-
regelen toepassen ten opzichte van marktdeelnemers die niet
meewerken aan het onderzoek. Daarvoor heeft men de bijstand van de
nationale toezichtsambtenaren nodig. Het is echter de vraag of deze
daartoe in Nederland juridisch voldoende zijn uitgerust. Zo stelt de
Eurocontroleverordening dat de nationale toezichtsambtenaar conser-
vatoire maatregelen moet kunnen treffen om het bewijsmateriaal te be-
schermen. Een dergelijke bevoegdheid behoort echter niet tot het pakket
van bevoegdheden van toezichtsambtenaren, zoals dat is omschreven in
afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast heeft de
praktijk van het Europese mededingingsonderzoek geleerd dat het voor
effectief onderzoek noodzakelijk kan zijn dat de nationale ambtenaar
voor het geval een onderneming zich verzet tegen het onderzoek een
doorzoekingsbevoegdheid heeft die kan worden toegepast om gegevens
en bescheiden in ‘geheime’ bergplaatsen te achterhalen.15 Een dergelijke
vergaande bevoegdheid, die ook voor Olaf-onderzoeken soms onmis-
baar zal zijn, komt Nederlandse toezichtsambtenaren normaliter niet
toe. Al met al kan de vraag worden opgeworpen of het Olaf-onderzoek op
nationaal niveau wel voldoende kan worden ondersteund.

Behalve op het punt van bevoegdheden roept de regeling van het Olaf-
onderzoek vragen op waar het gaat om rechtswaarborgen en rechten van
verdediging. Het Olaf-onderzoek is niet bedoeld voor ‘kruimelgevallen’,
maar voor ernstige en/of transnationale overtredingen. Daardoor is het
allerminst denkbeeldig dat tijdens het onderzoek, ook al vindt dit plaats
in een bestuursrechtelijke context, feiten aan het licht komen waarvoor
strafrechtelijke afdoening of sanctionering door middel van punitieve
bestuurlijke sancties geëigend is. Deze sfeerovergang heeft als gevolg dat
voor de ‘verdachte’ andere rechtswaarborgen gaan gelden. Onder meer is
van belang dat de medewerkingsplicht voor de betrokken markt-

15 Vergelijk gev. zaken 46/87 en 227/88, Hoechst, Jur. 1989, p. 2919; zaak 85/87, Dow Benelux,
Jur. 1989, p. 3150. Zie ook artikel 5 t/m 9 Wet uitvoering Mededingingsverordeningen,
waarin de doorzoekingsbevoegdheid in het kader van het Europese mededingings-
onderzoek wel expliciet is geregeld.
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deelnemer die blijkens artikel 5:20 Awb als uitgangspunt geldt bij het
bestuursrechtelijke handhavingstoezicht, wordt vervangen door een
zwijgrecht: hij is alsdan niet langer verplicht om inlichtingen omtrent de
mogelijke overtreding te verstrekken.16 De Eurocontroleverordening be-
steedt aan het zwijgrecht geen aandacht. Het gevaar voor aantasting van
dit recht is daardoor reëel. Dit is niet alleen ‘vervelend’ voor de betrok-
ken marktdeelnemer, maar kan ook de effectiviteit van de handhaving
ondergraven. De kans is namelijk aanwezig dat gegevens uit het Olaf-
onderzoek die betrokkene in strijd met zijn zwijgrecht heeft moeten pro-
duceren als onrechtmatig verkregen bewijs niet als basis kunnen dienen
voor het opleggen van een sanctie.

Het voorafgaande roept de meer algemene vraag op of de consequen-
ties van het optreden van Olaf – en andere controle-ambtenaren van de
Commissie – in de lidstaten in Nederland wel voldoende zijn doordacht.
In Ierland heeft men naar aanleiding van de Eurocontroleverordening
een wet vastgesteld, de European Communities (On-the-Spot Checks
and Inspections) Regulation 1998.17 In deze wet worden de bevoegdhe-
den die Ierse toezichthouders nodig hebben om effectief bijstand te kun-
nen verlenen aan het onderzoek van Olaf helder uiteengezet. Onder
meer is daarbij voorzien in de bevoegdheid tot het treffen van conserva-
toire maatregelen en in een doorzoekingsbevoegdheid (waarvoor een
rechter toestemming moet verlenen). Een dergelijk wet zou ook in Ne-
derland aanbeveling verdienen. Daarin zou bovendien aandacht kunnen
worden besteed aan de voor het onderzoek geldende rechtswaarborgen.

Transnationale effectuering van bestuurlijke sancties

Het sluitstuk van de handhaving van EG-recht is de sanctionering. Deze
geschiedt in de lidstaten. Zolang de overtreder zich binnen de grenzen
van de sanctionerende lidstaat bevindt is de effectuering van bestuurlijke
sancties niet bijzonder problematisch. Bij overtredingen van EG-recht
zal zich echter nogal eens de situatie voordoen dat de overtredende
marktdeelnemer zich in een andere lidstaat bevindt. Alsdan doemt de
vraag op hoe het zit met de grensoverschrijdende (transnationale) effec-
tuering van de sanctie. Op dit punt schiet, zoals hierna zal blijken, het
bestuursrechtelijke instrumentarium te kort. Ter adstructie wordt hierna
ingegaan op transnationale effectuering van de twee belangrijkste sanc-
ties die worden ingezet bij de handhaving van het EG-recht, de terugvor-
dering van ten onrechte uitgekeerde EG-gelden en de bestuurlijke
boete.18

16 Zaak 374/87, Orkem, Jur. 1989, p. 3283; EHRM 17 december 1997, Saunders, Jurisprudentie
Bestuursrecht 1997, 80, m.nt. De Werd.

17 Statutory Instrument No. 168 of 1998.
18 Zie Krans en Veldkamp, par. 8.3, over de problemen van de transnationale effectuering van

twee andere bestuurlijke sancties, bestuursdwang en de last onder dwangsom.
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Transnationale terugvordering is bijvoorbeeld aan de orde, wanneer
een door een Nederlands bestuursorgaan aan een in het buitenland ge-
vestigde marktdeelnemer toegekende EG-subsidie door dat bestuurs-
orgaan wordt ingetrokken wegens fraude of andere onregelmatigheden.
Zou een dergelijk geschil over de na intrekking ontstane schuldvordering
spelen tussen twee particulieren dan zou de transnationale effectuering
relatief eenvoudig kunnen plaatsvinden. In een dergelijk puur civielrech-
telijke geschil kan de eisende partij namelijk gebruik maken van de pro-
cedure van het EEG Executie Verdrag (EEX). Kort gezegd komt deze erop
neer dat de eiser met het vonnis van de Nederlandse rechter over de
schuldvordering naar een rechter in het land van de overtreder kan stap-
pen. Deze rechter moet, tenzij er sprake is van een beperkt aantal uitzon-
deringen, het Nederlandse vonnis in zijn land uitvoerbaar verklaren,
waarna het kan worden geëffectueerd. Deze procedure is echter alleen
van toepassing in burgerlijke – en handelszaken. In een vaste recht-
spraak19 heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat vorderingen, die hun
oorsprong vinden in een overheidshandeling, niet als burgerlijke of han-
delszaak kunnen worden aangemerkt (Betlem, 1990, pp. 166-171). Dit
betekent dat de procedure van het EEX voor de terugvordering die hier
aan de orde is geen betekenis heeft. Deze terugvordering vindt immers
haar oorsprong in een overheidshandeling, de intrekking van de ten on-
rechte verleende subsidie. Om in de leemte te voorzien heeft de EG voor
de transnationale tenuitvoerlegging van een aantal specifieke schuldvor-
deringen binnen Europa een richtlijn vastgesteld.20 Het probleem van
deze richtlijn is echter, dat zij alleen van toepassing is op schuldvorderin-
gen in de sfeer van landbouw en douane, en niet geldt voor trans-
nationale terugvorderingen op andere terreinen. Bovendien is de voorge-
schreven procedure veel omslachtiger dan die uit het EEX. Het
Nederlandse bestuursorgaan kan de terugvorderingsclaim namelijk niet
rechtstreeks aanhangig maken bij een rechter in het land van de overtre-
der maar moet een verzoek daartoe indienen bij een bevoegde autoriteit
in dat land. Alleen deze autoriteit kan de zaak aanhangig maken bij de
rechter en kan dan een tenuitvoerleggingsvonnis uitlokken. Deze extra
schakel in de procedure én de afhankelijkheid van een andere autoriteit
betekenen in de praktijk een forse beperking van de effectiviteit van de
procedure.

Voor de transnationale effectuering van bestuurlijke boeten zijn in
theorie twee wegen denkbaar. In de eerste plaats is dat de weg die hier-
voor is aangegeven bij de terugvordering. Immers, wanneer een Neder-
lands bestuursorgaan een boete heeft opgelegd aan een buitenlandse
marktdeelnemer en deze boete is, indien aangevochten, bij de rechter

19 Met name zaak 814/79, Otrate, Jur. 1980, p. 3807, NJ 1982, 97.
20 Richtlijn 76/308/EEG, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van

schuldvorderingen die deel uitmaken van het EOGFL, alsmede van landbouwheffingen en
douanerechten, Pb EG 1976, L 73/18.
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overeind gebleven, dan ontstaat er een schuldvordering van het
bestuursorgaan op de marktdeelnemer. Wat betreft de effectuering hier-
van kan worden verwezen naar het voorafgaande. Deze is op basis van de
daar genoemde richtlijn alleen mogelijk op het terrein van landbouw en
douane – en bijvoorbeeld niet op dat van de mededinging of het toezicht
op het bank-, verzekerings- of beurswezen – is op zelfs op die terreinen
weinig effectief wegens de omslachtige procedure.

De tweede weg waarlangs een bestuurlijke boete wellicht trans-
nationaal zou kunnen worden geëffectueerd is de overdracht van de ten-
uitvoerlegging aan de lidstaat waarin de marktdeelnemer is gevestigd. In
dat geval kan de boete worden ingevorderd door de desbetreffende lid-
staat. Een dergelijke overdracht van de tenuitvoerlegging van sancties is
echter alleen mogelijk indien daarvoor een verdragsrechtelijke basis be-
staat. Voor de bestuurlijke boeten op grond de Wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersovertredingen kan deze basis voor een
groot aantal Europese landen sinds 1999 worden gevonden in de Over-
eenkomst inzake samenwerking in procedures wegens inbreuken op de
verkeerswetgeving en bij de tenuitvoerlegging van ter zake opgelegde
geldelijke sancties.21 Voor de overdracht van andere bestuurlijke boeten
ontbreekt een dergelijke grondslag. Op dit punt bestaat derhalve een
duidelijke leemte.

Het voorafgaande maakt duidelijk dat het instrumentarium voor de
transnationale effectuering van bestuurlijke sancties te kort schiet. Het is
een uitdaging voor het bestuursrecht en zijn beoefenaren om dit verder
te ontwikkelen. Een concept dat daarbij wellicht betekenis zou kunnen
hebben, is dat van de wederzijdse erkenning. Dit concept wordt reeds
toegepast bij de toelating van producten en diensten binnen de Euro-
pese binnengrenzen en zou volgens de Europese Raad van Tampere (ok-
tober 1999) ook als uitgangspunt moeten worden gehanteerd bij de justi-
tiële samenwerking. Kort en goed komt het erop neer, dat beslissingen
die in een lidstaat worden genomen omtrent de toelating van een pro-
duct of dienst, casu quo – in geval van justitiële samenwerking – defini-
tieve beslissingen in strafzaken, in andere lidstaten automatisch moeten
worden erkend en daar dezelfde of tenminste vergelijkbare rechtskracht
moeten hebben. Deze beslissingen kunnen vervolgens in deze andere
lidstaten ten uitvoer worden gelegd. In een Mededeling van de Commis-
sie omtrent de wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen in
strafzaken, waarin de gedachten van de Europese Raad verder worden
uitgewerkt, wordt ervan uitgegaan dat dit instrument ook van toepassing
zou moeten zijn op bestuurlijke boeten.22 Wordt dit voorstel overgeno-
men, dan zou dat voor de transnationale effectuering van deze sanctie

21 Trb. 1999, nr. 191.
22 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement omtrent

Wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen in strafzaken, Brussel 26-7-2000, COM
(2000) 495, def.
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een oplossing bieden. Daarnaast zou moeten worden overwogen of het
instrument van wederzijdse erkenning ook niet zou kunnen worden in-
gezet ten behoeve van de transnationale effectuering van andere be-
stuurlijke sancties, zoals de terugvordering.

Conclusie

Het EG-recht wordt in belangrijke mate bestuursrechtelijk gehandhaafd.
Dit was in het verleden zo en ondanks de intensivering van de strafrech-
telijke handhaving van EG-recht ziet het er voorlopig niet naar uit dat de
inzet van bestuursrecht wezenlijk zal afnemen. De invloed van Europa
op de bestuursrechtelijke kant van Justitie heeft reeds consequenties ge-
had en stelt deze vorm van handhaving ook voor nieuwe uitdagingen. In
de eerste plaats heeft zij geleid tot een verharding van het
bestuursrechtelijk handhavingsklimaat. Vanuit het EG-recht zijn hardere
en zelfs punitieve bestuurlijke sancties in Nederland geïntroduceerd.
Bovendien beperkt het EG-recht de ruimte voor bestuurlijk gedogen.

In de tweede plaats kan een toenemende bemoeienis van Europa met
het toezicht op de handhaving worden gesignaleerd. Na de Europese
mededingingsinspecteurs kunnen sinds 1995 ook de controleurs van
Olaf operationele toezichtsbevoegdheden uitoefenen ten opzichte van
marktdeelnemers in de lidstaten. Nationale toezichtsambtenaren zullen
daarbij de noodzakelijke bijstand moeten verlenen. Deze ontwikkeling
roept voor Nederland vragen op: eerst en vooral of nationale toezichts-
ambtenaren wel voldoende zijn geëquipeerd voor het verlenen van effec-
tieve bijstand, en – ten tweede – of het Olaf-onderzoek wel met vol-
doende waarborgen is omkleed. Het antwoord op beide vragen zou
kunnen worden gegeven in een nationale regeling waarin een nadere
inkadering van het Olaf-onderzoek wordt gegeven. Ten slotte is gesigna-
leerd dat het instrumentarium voor de transnationale effectuering van
bestuurlijke sancties te kort schiet. Deze instrumenten zouden moeten
ontwikkeld, waarbij het concept van wederzijdse erkenning goede dien-
sten zou kunnen bewijzen.
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Recommendations
Over het ‘zachte’ recht van de Raad van Europa

J.F. Nijboer*

Lange tijd was Europees recht vooral een aangelegenheid van juristen
met internationaal-rechtelijke achtergronden (qua studierichting en
praktijkervaring). Zelfs het zogenaamde internationale strafrecht
(jurisdictiebeginselen zoals territorialiteitsbeginsel, strafrechtelijke sa-
menwerking zoals uitlevering en overdracht van bewijsmateriaal, als-
mede het materieel recht, te weten de misdrijven tegen de mensheid en
de oorlogsmisdrijven) was voornamelijk een terrein dat als deelgebied
van het internationaal publiekrecht werd gezien; in ieder geval meer als
zodanig dan als een deelterrein van het straf- en strafprocesrecht. Dit
laatste was in hoge mate, zeker in continentale rechtsculturen als de Ne-
derlandse, een zaak van nationaal gerichte juristen die zich in de natio-
nale situatie en context uitten over of een rol speelden in de praktijk en
de rechtsvorming binnen het nationale recht. Daarbij speelden de natio-
nale wetgeving, rechtspraak en doctrine de hoofdrollen. In deze zin was
in vrijwel alle Europese landen, en zeker in die met een continentale tra-
ditie, het strafrecht een introverte aangelegenheid.

De geschetste situatie is sinds een jaar of tien, vijftien drastisch aan het
veranderen. Het einde van dat veranderingsproces is nog niet in zicht.
Allereerst doet het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (een or-
gaan van de Raad van Europa) frequent voor de betrokken lidstaten
(verdragssluitende partijen) bindende uitspraken over aspecten van hun
nationale rechtsorde, waar deze botst met het Europese Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Die Straatburgse rechtspraak heeft verregaande
implicaties voor de wetgeving, rechtspraak en praktijk van alle dag in
deze landen. Als voorbeeld noem ik de vroegere Nederlandse praktijk
van het slechts bij uitzondering horen van getuigen op de rechtszitting.
De Straatsburgse correcties (Kostovski-arrest 1989; Van Mechelen-arrest
1997; Ladogny e.a., 2000) hebben er praktisch gesproken bijvoorbeeld
toe geleid dat de ‘productie’ van de strafkamers van het Amsterdamse
Gerechtshof – waar ik deeltijd-raadsheer ben – in ruim tien jaar is afge-
nomen van acht tot vier einduitspraken per zittingsdag. Dit effect is te
danken aan de ons door het Straatburgse Hof ingepeperde eisen van be-
hoorlijke bewijsvoering ter terechtzitting, welke meebrengen dat veelal
getuigen op de zitting worden gehoord (Nijboer, 2000).

* De auteur is directeur van het Seminarium voor Bewijsrecht (Universiteit Leiden). Hij is
tevens als gastonderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit
en Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden en deeltijd-raadsheer in het Gerechtshof
Amsterdam.
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Het is evenwel niet alleen de Raad van Europa (het Europa van de
tweeënveertig) die van zich doet spreken door middel van genoemd Hof
en door middel van resoluties, aanbevelingen, nota’s en programma’s.
Ook de Europese Unie (het Europa van de vijftien) wordt belangrijker.
Recent (1997) heeft in opdracht van de EU een werkgroep een ontwerp
Europese strafwet – onder de pretentieuze naam Corpus Juris – vervaar-
digd, waarin strafbaarstellingen van fraude met gemeenschapsgelden,
corruptie van en tegen EU-officials en dat soort zaken als strafbare feiten
voorkomen. En als men zelfs maar een klein stukje van zulk materieel
strafrecht zou willen invoeren, dan – zo leert ook dit project – dient er
een compleet procesrecht en een compleet sanctierecht aan te worden
toegevoegd (zie Delmas-Marty, 1997; Delmas-Marty en Vervaele, 2000).

Voor de procedure denken de opstellers van het ontwerp aan speciale
afdelingen van de nationale Openbaar Ministeries onder leiding van een
Brusselse Super-Procureur-Generaal. Vervolging en berechting zou moe-
ten plaatshebben voor/door de nationale gerechten van de lidstaten met
een hoogste hoger beroep op het Hof van Justitie van de EU in Luxem-
burg. De EU zelf zou altijd als civiele partij toegelaten moeten worden,
als er schade is voor gemeenschapsgelden (‘the budget is the very heart
of the Union’s policies and programmes’). Het zal nog wel vele jaren du-
ren voordat er zo’n soort EU strafwet komt, maar de tijden dat interna-
tionaal recht vooral de combinatie van verdragen en gewoonterecht (di-
plomatieke immuniteiten, enzovoort) was, lijken definitief voorbij. Reeds
thans dwingt de EU via richtlijnen (directives) uniforme wetgeving af bij
de lidstaten. Op velerlei gebied wordt aan harmonisatie gewerkt. Omdat
dit vooral leidt tot aanpassing van de nationale strafwetten valt het min-
der op dan de eventuele invoering van zo’n boven-nationaal EU Corpus
Juris. Wat hiervan verder ook zij, Europees (straf)recht is er in veel soor-
ten en maten. Ook de Europeanisering van het (straf)recht neemt met de
groeiende Europese eenwording forsere vormen aan.

In het onderstaande zal ik me in hoofdzaak beperken tot een bepaalde
vorm van het Europese recht, namelijk het ‘soft law’ (zachte recht), dat
via aanbevelingen van de Raad van Europa (Recommendations) naar ons,
dat wil zeggen de lidstaten toekomt. Daartoe eerst even enkele korte op-
merkingen over de Raad van Europa.

De Raad van Europa

De Raad als supranationale entiteit werd opgericht te Brussel in 1949.1

De Raad was (en is) bedoeld als een instrument of – beter – voertuig in de
richting van Europese integratie. De nadruk binnen het werkterrein ligt
op zaken als onderwijs, cultuur, minderheden en ook criminele politiek –
en natuurlijk de mensenrechten in het kader van EVRM en de activitei-
ten van het EHRM. Eén van de organen van de Raad, die nog wel eens

1 Eerste leden: B, DK, EI, F, I, Lux., N, NL, S, UK.
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van zich doet spreken is de Europese Commissie inzake foltering en on-
menselijke en vernederende behandeling (de CPE), die zich op bijzonder
kritische wijze onder andere wat betreft Nederland met de strafgevange-
nis in Vught en de Mesdagkliniek in Groningen heeft beziggehouden en
wat betreft de Nederlandse Antillen2 met de Koraalspecht-gevangenis op
Curaçao.

De meest uitgesproken politieke visie op de Raad lijkt de Franse te zijn:
lidmaatschap is een eerste opstap naar de Europese Unie in het kader
van een verenigd en geïntegreerd Europa. De Duitsers maken zich eerder
sterk voor een federaal Europa en nemen het verschil tussen de Raad (42
leden) en de Unie (15 leden en 10 aspirant-leden) min of meer voor lief.
Nederland heeft, voor zover daarvan al sprake is, een pragmatische visie:
bijna geen land dat van zoveel internationale organisaties lid is.3

De instrumenten van de Raad van Europa op bijvoorbeeld juridisch
gebied zijn veelvormig: van het voorbereiden van multilaterale verdra-
gen, bijvoorbeeld op het gebied van de internationale rechtshulp in
strafzaken, tot en met het organiseren en subsidiëren van conferenties,
symposia en missies naar voormalig Oost-Europa. Doordat vanuit lidsta-
ten bij de activiteiten van de Raad vaak invloedrijke en ervaren personen
betrokken zijn, kan aan het geheel een zekere en soms wel grote invloed
geenszins worden ontzegd.

In dit verband moet worden gewezen op de zogeheten Recommenda-
tions van het Comité van Ministers. Veelal geïnspireerd door een van de
steering committees, zoals die over crime problems4, wordt met onder-
steuning van Straatburgse ambtenaren een ad hoc commissie (van des-
kundigen) aan het werk gezet om zo’n aanbeveling voor te bereiden.

Werkwijze van de expert-comité’s

Is eenmaal door het Comité van Ministers (in feite als regel vertegen-
woordigd door deputies) een onderwerp op de agenda geplaatst, dan
wordt het bedoelde ad hoc comité van deskundigen gevuld met verte-
genwoordigers van de lidstaten. In de regel zijn dat al dan niet aan de
overheid verbonden personen, van wie naast hun nationale inbreng
vooral ook een inhoudelijke inbreng wordt verwacht. Tot voor enkele
jaren waren dit soort comités heel groot omdat bijna alle lidstaten wel
een deskundige wilden leveren. Tegenwoordig zijn de expert committees
een stuk slanker en werkbaarder. Naast de typische landen-
vertegenwoordigers kunnen ook onafhankelijke experts vanwege de
Raad van Europa zelf in het ad hoc comité zitting hebben, plus vertegen-

2 Het gehele Koninkrijk is lid van de Raad van Europa.
3 Dat weerspiegelde indertijd (jaren veertig, vijftig en zestig) aardig de verenigings-

mentaliteit van de Nederlanders.
4 Een andere is die over ‘bio-ethics’, die onder andere voor de nog te noemen Recommenda-

tion met regels voor ‘medico-legal autopsies’ initiatieven nam.
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woordigers van landen (bijvoorbeeld Canada) of non-gouvernementele
instanties (bijvoorbeeld Europese orde van advocaten), die een
waarnemer-status bij de Raad hebben. Het comité wordt ondersteund
door ambtenaren van de Raad van Europa.

Zelf ben ik als onafhankelijk expert betrokken geweest bij het opstellen
van de Recommendation R (97)13, inzake getuigenbescherming en de
rechten van de verdediging. In dit geval duurde het hele ontwerpproces
zo’n drieëneenhalf jaar, van begin 1994 tot september 1997 (acceptatie
door het Comité van Ministers). In totaal vergaderde het voltallige com-
mittee of experts zes keer, terwijl een kleinere drafting committee daaren-
boven nog enige keren in het Palais de l’Europe te Straatsburg samen-
kwam. Tijdens de eerste vergadering werd vooral gebrainstormd. Al snel
werden vier deelterreinen onderscheiden: getuigen in relatie tot ernstige
georganiseerde criminaliteit; kwetsbare getuigen, bijvoorbeeld kinderen
en zwakbegaafden in familieverband; getuigen in relatie tot criminaliteit
die is gerelateerd aan etnische minderheden- of meerderheden-
problematiek; klokkenluiders. Besloten werd de aanbeveling toe te snij-
den op de eerste twee deelterreinen. Vervolgens is een questionnaire op-
gesteld en naar respondenten in de diverse lidstaten gezonden. De
onafhankelijke experts hebben vervolgens twee pre-rapporten geschre-
ven op basis van de antwoorden; de Italiaan G. Turone over de getuigen-
problematiek met betrekking tot georganiseerde criminaliteit (het eerste
deelterrein) en ik met betrekking tot kwetsbare getuigen in familie-
verband (het tweede deelterrein). De pre-rapporten leverden het basis-
materiaal voor de ontwerp-Recommendation en de memorie van toelich-
ting (explanatory notes). Uitdrukkelijk werd al meteen aangegeven dat de
beperking qua onderwerpen tot de eerste twee hierboven genoemde
deelterreinen alleen een praktische was en dat veel van de onderdelen
(allemaal weer aanbevelingen op zichzelf) mutatis mutandis voor andere
gebieden zoals de twee laatst genoemde deelterreinen ook betekenis
konden hebben.

Aan het eind van de rit is de aanbeveling R(97)13 er dus gekomen. Er
staat een algemeen deel in, waarin bijvoorbeeld staat dat soms afweging
van belangen moet plaatshebben als het gaat om het niet ter zitting ho-
ren van getuigen. In het bijzonder deel over georganiseerde criminaliteit
staan onder meer enige kaders met randvoorwaarden voor een
kroongetuigenverklaring, voor anonieme getuigenissen en voor
getuigenbeschermingsprogramma’s. In het bijzonder deel over kwets-
bare getuigen wordt een lans gebroken voor éénmalige op de video op-
genomen ondervraging van kind-getuigen in een kindvriendelijke omge-
ving en met gebruik van getraind personeel. Ook andere manieren om
risico van herhaalde traumatisering door verhoren te beperken komen
aan de orde. Het geheel eindigt met aansporingen tot Europese samen-
werking en coördinatie, ook wat betreft de ontwikkeling van nieuwe
technieken en wat betreft hulp bij de uitvoering van getuigen-
beschermingsprogramma’s.
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Voor zover ik heb kunnen nagaan is er in diverse landen zelfs op wet-
gevend niveau met uitdrukkelijke verwijzing naar R(97)13 het een en an-
der aan wetgeving tot stand gebracht (bijvoorbeeld Portugal en België
inzake de kroongetuige). Minder traceerbaar zijn rechterlijke uitspraken
die (mede) op de Recommendation zijn gegrond en zaken als experimen-
ten met verhoorstudio’s.

Twee andere voorbeelden

Een andere Recommendation die ik hier wil noemen is R(95)12 over The
management of criminal justice, waarin tot op groot detail aandacht
wordt gevraagd voor maatregelen om de rechterlijke organisaties in de
lidstaten effectiever en efficiënter te maken. De huidige reorganisatie van
de zittende magistratuur lijkt mij een sprekend voorbeeld van een geheel
aan maatregelen dat mede inhoud geeft aan de implementation van
R(95)12 (Fox, 1999). De hele Recommendation ademt de sfeer van niet
bijzonder hoogdravende ideeën uit de bedrijfskunde, toegepast op de
bijzondere setting en taken van een (nationale) rechterlijke organisatie,
waarbij wordt gerespecteerd dat er waarden zijn (bijvoorbeeld openbaar-
heid), die beperkingen stellen aan de bedrijfsmatige efficiëntie (Doran en
Jackson, 2000).

De laatste Recommendation die ik hier noemen wil is R(99)3, met be-
trekking tot uniforme regels voor medico-legal autopsies. Het belang van
dit soort regels is hoog op de agenda gekomen na de recente Balkan-
oorlogen. Het gaat om het ontwikkelen van standaard werkwijzen voor
obducties, waarbij de kwaliteit en controleerbaarheid vooropstaan.
Voorgeschreven (maar dan als ‘soft law’) is bijvoorbeeld dat in alle geval-
len van wiegendood een gerechtelijke sectie wordt verricht. Meer in het
algemeen wordt in veel meer gevallen dan thans in Nederland gebruike-
lijk is zo’n sectie nodig geoordeeld. Merkwaardigerwijze heeft Nederland
op dit punt een voorbehoud gemaakt, naar verluid omdat implementa-
tion in dit opzicht simpelweg, althans naar Hollandse maatstaven, te
duur zou zijn. Terzijde: ik vraag me af of verplichte obductie van in het
ziekenhuis overledenen door pathologen-anatoom en toxicologen door
een ander laboratorium dan dat van het eigen ziekenhuis in Nederland
niet heel wat medische kunstfouten, die nu worden verzwegen, aan het
licht zou brengen. Sowieso is het een gegeven dat het relatieve aantal
levensdelicten in Nederland erg en volgens sommigen zelfs onwaar-
schijnlijk laag5 ligt. Uitwerking geven aan R(99)3 zou wellicht dit beeld
veranderen.

5 De statistieken moeten worden gekort voor ‘poging tot doodslag’ in de variant ‘inrijden op
agent’/ ‘negeren stopteken’.
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Terreinen en ontwikkelingen

Na dit kijkje in de keuken van expert-comités wil ik besluiten met enige
opmerkingen over de inhoudelijke gebieden die de Recommendations
van het Comité van Ministers van de Raad van Europa bestrijken. Ik ga
daarbij af op de Recommendations die vanaf 1995 zijn opgesteld. Het
precieze aantal Recommendations vanaf dat jaar is respectievelijk: 1995:
19; 1996: 12; 1997: 22; 1998: 15; 1999: 23; 2000: 24. De gebieden waarop
de Recommendations betrekking hebben, zijn zeer gevarieerd. In feite
betreffen ze vrijwel alle terreinen van overheidsbeleid, behalve defensie
en economie. Wel is er verschil in intensiteit, als het gaat om het aantal
Recommendations per gebied. Het gebied ‘recht’ is de koploper: 48 Re-
commendations hebben in ieder geval (ook) met het recht van doen; de
meeste daarvan rechtstreeks. Strafrechtelijke en criminologische onder-
werpen zijn binnen dat gebied nog weer favoriet: grofweg de helft gaat
daarover (tegelijk soms ook over internationaal recht of grondrechten).
In twintig Recommendations staan onderwerpen die betrekking hebben
op jeugd, opvoeding, wetenschap en sport centraal en in vijftien de ge-
zondheidszorg. Geringer is het aantal dat betrekking heeft op bijvoor-
beeld cultuur(behoud), natuur(behoud), informatie- en communicatie-
technologie, lokaal bestuur, minderheden, enzovoort.

Dit roept natuurlijk de vraag op of het ‘steering committee on crime
problems’ mogelijkerwijze een van de actievere is tussen zijn soortgeno-
ten. Ik denk dat die vraag nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden is,
ten eerste omdat het laten voorbereiden van Recommendations niet de
enige functie van die ‘steering committees’ is (zo organiseert het ‘stee-
ring committee’ over criminaliteitsproblemen bijvoorbeeld ook grote
conferenties), en ten tweede omdat de Recommendations heel verschil-
lend zijn van complexiteit en omvang. Dat laatste geldt dan met name
ook de toelichting en uitwerking.

In ieder geval zijn de ‘steering committees’ op de gebieden van
criminaliteitsproblemen en die over andere juridische aangelegenheden,
die over bevolkingsproblemen, die over volksgezondheid, die over on-
derwijs en die over sport volgens informatie die mij werd verstrekt door
mr. Candido da Dunha, raadadviseur voor ‘legal affairs’ bij de Raad van
Europa, de actiefste initiatiefnemers om onderwerpen op de agenda te
krijgen. Vanuit Straatsburg gezien is dan verder niet altijd even duidelijk
door wie en vanuit welke (nationale) achtergrond nog weer eerdere ini-
tiatieven zijn/worden genomen. Soms hangt een onderwerp gewoon in
de lucht, soms komt het plotseling uit de lucht vallen. Het komt zelfs
voor dat het Comité van Ministers op eigen initiatief een ‘expert commit-
tee’ samenstelt, zonder overleg met het desbetreffende ‘steering commit-
tee’, zoals is gebeurd bij seksuele uitbuiting van kinderen, corruptie en bij
inlichtingendiensten (spionage).

Interessant is nog te melden dat in de eerder genoemde Recommenda-
tion over autopsie-regels voor het eerst een soort toezichtmechanisme
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om de implementatie te bevorderen wordt voorgesteld: een permanente
commissie met rapportage bevoegdheden, die net als de CTP (zie boven)
de implementatie van de Recommendation in de diverse lidstaten in de
gaten houdt en daarover communiceert. De gedachte is dat het niet
moet ophouden met het ‘slechts’ uitbrengen van een Recommendation,
maar dat er ook nog zoiets behoort te zijn als ‘service after delivery’.

Tenslotte

Het vorenstaande illustreert naar mijn smaak dat de Europeanisering
van het (straf)recht niet slechts in harmonisering van wetgeving of
samenwerkingsverdragen plaats heeft. Er zijn allerlei andere instrumen-
ten, waaronder het volgens mij niet te onderschatten zachte recht van de
Raad van Europa. De Recommendation is uiteindelijk gericht tot de lid-
staten, aan wie het in feite wordt overgelaten iets (of soms niets) te doen
met de aanbevelingen en lang niet alles noopt tot wetgeving. Toch denk
ik dat het ‘soft law’ van dit soort Recommendations invloedrijk is. De ach-
terliggende reden daarvan is dat de lidstaten hogere verwachtingen
koesteren van het (internationale) recht en dat ze elkaar ook meer en
meer aanspreken op elkaars rechtspraktijken. In feite zien we een toene-
mende bemoeienis met elkaars binnenlandse aangelegenheden. Het
klassieke concept van nationale soevereiniteit is dan ook aan slijtage on-
derhevig.
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Forensische expertise
Europese harmonisatie

J.F. Nijboer en W.J.J.M. Sprangers*

In dit artikel wordt in het kort uiteengezet in hoeverre er sprake is, kan
zijn en wellicht ook moet zijn van (Europese) harmonisering op het uit-
gebreide en diverse terrein van de forensische specialisaties. Wij zien
naast mogelijkheden en wenselijkheden ook tal van belemmeringen.
Toch zijn er drie perspectieven die lonken en die het wenselijk maken
door te denken en door te werken in de richting van harmonisatie: de
internationale uitwisselbaarheid van forensische onderzoeksgegevens en
de erkenning – over en weer – van zulke gegevens (vingerafdrukken,
DNA-profielen), de gelijke behandeling van rechtssubjecten in de hele
Europese espace juridique en de kwaliteitsbevordering (standaardisering,
certificering) die van harmonisatie uit kan gaan. In dit artikel wordt inge-
gaan op een aantal zaken die nu reeds in Europees verband aan de orde
komen, onder andere in het kader van de Europese (straf)rechtelijke sa-
menwerking.

Het gaat hierbij om de volgende probleemstelling: wat kan – in Euro-
pees verband – harmonisering van regelingen en werkwijzen betekenen
in het kader van feitenonderzoek en bewijs in het strafproces? Is harmo-
nisatie wenselijk en kan deze worden gerealiseerd? Daarbij staat met
name de inbreng van forensische deskundigen en de omgang daarmee
van de juridische participanten in de strafrechtelijke keten centraal.

Hierna volgt om te beginnen een eerste begripsbepaling met betrek-
king tot het onderhavige terrein. Aansluitend wordt ingegaan op wat vol-
gens ons onder harmonisatie kan worden begrepen. Dit naar aanleiding
van een korte, alles behalve uitputtende inventarisatie van allerlei ter
zake relevante ontwikkelingen. Vervolgens wordt de analyse verdiept en
wordt een poging gedaan enige fundamentele problemen aan de orde te
stellen, waarna specifiek wordt gekeken naar (buitenlandse) regelingen
inzake de toegang tot (counter)expertise via lijsten-systemen. Daarna
worden drie rode draden uitgewerkt en toegelicht, die argumenten ople-
veren voor (verdere) harmonisatie: internationale uitwisselbaarheid van
forensische gegevens, gelijkheid voor de burgers in de Europese juridi-
sche ruimte en kwaliteitsbevordering en –borging. Afsluitend besteden
we aandacht aan het Europese en nationale kader voor wat betreft de
(moeizame) financiering van projecten die harmonisatie aan de forensi-

* De auteurs zijn respectievelijk directeur van het Seminarium voor Bewijsrecht, Universiteit
Leiden en oud-directeur van het Gerechtelijk Laboratorium (thans Nederland Forensisch
Instituut).
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sche kant van het strafrechtsbedrijf bevorderen en doen wij enige aanbe-
velingen in het perspectief van die harmonisatie, onder meer met betrek-
king tot verbeteringen in de praktijk.

Strafproces en forensische expertise

Wanneer wij het strafproces bezien, dienen we ons te realiseren dat de
juridische regeling ervan is gebouwd op de – nog steeds in de structuur
van het WvSv terug te vinden – basale gedachte dat beslissingen, hande-
lingen, maatregelen enzovoort gebaseerd zijn op de gedachte dat er
sprake is van feitenonderzoek en -vaststelling (bewijs) vóórdat de zaken
worden beklonken. Waar het hier om gaat is dat het vruchtbaar is om het
strafproces te zien als een keten van aaneengeschakelde fases1, terwijl in
beginsel in al die fasen feitenonderzoek en beoordeling van de resultaten
daarvan aan de orde is of kan zijn. En in elke fase kan forensische exper-
tise aan de orde komen. In dit verband is het goed te melden dat het in
strafzaken meestal gaat om feiten uit het verleden, die door middel van
(incomplete) informatie in het heden worden gereconstrueerd (Van
Dijck, 1922; Enschede, 1966), maar soms ook om diagnoses in het heden
in een actuele situatie2 of zelfs prognoses.3

In dit verband wordt vaak gezegd dat het van belang is de bedoelde
aaneenschakeling van fasen letterlijk te zien als een schakelketen waar-
van de schakels ook goed in elkaar passen, moeten passen, wil het straf-
proces zijn doelen bereiken.4 Deze ketengedachte laat ook zien dat het
werk van forensische experts idealiter goed is ingebed in het geheel. In
de praktijk valt er nog wel het een en ander af te dingen op het verband
tussen de schakels.5

Gelukkig ligt de tijd achter ons dat de juridische actoren zich in grote
meerderheid op het – impliciete – standpunt stelden dat forensische ex-
pertise een zaak van de experts is (was), waar men – zeker als het bijvoor-
beeld ging om rapporten van de technische recherche, het gerechtelijk
laboratorium of de keuringsdienst van waren – gerust op kon vertrouwen

1 Vanaf opsporing of zelfs pro-actieve informatievergaring tot en met het einde van de
tenuitvoerlegging van een veroordelend vonnis.

2 Begrijpt de verdachte de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging (artikel 16
WvSv)?

3 Behandelingsperspectief bij gestoorde verdachten; risico inschattingen bij het bewijs van
een algemeen gevaarzettingsdelict zoals commune milieumisdrijven als bedoeld in artikel
173a en 173b WvSr.

4 Het gaat er om uit te zoeken wie werkelijk aan een strafbaar feit schuldig zijn en en
daarnaast het zo vroeg mogelijk ontdekken wie onschuldige verdachten zijn (Corstens,
1999; Cleiren en Nijboer, T&C Strafvordering, 1999, aantekening bij artikel 1 WvSv).

5 Gebrek aan verantwoording van gezette stappen en genomen beslissingen, het ontbreken
van feedback-loops (Malsch en Nijboer, 1999) en het geringe bewustzijn van het belang
van de chain of custody wat betreft monsters en ander sporenmateriaal (Van der Westen-
Baptist, 1998)
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en waarin men zich niet inhoudelijk hoefde te verdiepen (Van Kampen
en Nijboer, 1995). Overigens ligt die tijd nog maar net achter ons en be-
staat er nog veel onbekendheid met de diverse forensische terreinen,
maar de basis-attitude is niet meer zo argeloos. In dit verband is het rele-
vant te vermelden dat de Hoge Raad6 hogere eisen aan de bewijs-
motivering is gaan stellen.

Het begrip ‘forensische expertise’ is naar zijn aard samengesteld. Het
refereert aan niet-alledaagse en niet-algemeen aanwezige kennis, erva-
ring en vaardigheden (expertise), die is toegespitst op concrete rechtsza-
ken (forum als het gerecht; dus: op het gerecht betrokken expertise).
‘Forensisch’ als ‘gerechtelijk’ wordt vervolgens, ook al staat het gerecht in
beginsel centraal, geacht betrekking te hebben op alle fasen van het pro-
ces. Gangbaar is dat de expertise wordt gedefinieerd vanuit de juridische
actoren7, die zelf als het ware de bedoelde niet-juridische expertise niet
bezitten. Het gaat daarbij om vormen van gespecialiseerde kennis8, erva-
ring en vaardigheden die niet juridisch van aard zijn (Nijboer, 1990;
Boonen e.a., 2000).9

Interdisciplinariteit is een belangrijk aspect van forensisch werk en
speelt een zeer belangrijke rol in de totale strafrechtsketen. Vanaf het
constateren van een strafbaar feit tot en met het oordeel van de rechter
speelt interdisciplinariteit een belangrijke rol. Vanaf het eerste onder-
zoek op de plaats van het delict komen verschillende deskundigen in ac-
tie en is samenwerking tussen hen essentieel. Vooral de verschillende
achtergronden van de verschillende deskundigen en de daaraan gekop-
pelde culturen kunnen in die samenwerking gemakkelijk tot misverstan-
den leiden (Krol, 1997). Zo kan bijvoorbeeld vooral het verschil tussen
juridisch geschoolden en natuurwetenschappelijk geschoolden in de
samenwerking tot uiting komen.10

Unificatie, harmonisatie en compatibilisatie

De enorme groei van communicatie, mobiliteit, handel en transport
heeft de grensoverschrijdende en internationale criminaliteit in de afge-

6 HR 27 januari 1998, NJ 1998, 404. Dit arrest betreft de verklaringen van een orthopedisch
schoenmaker over schoensporen. De Hoge Raad formuleerde kriteria voor de bewijs-
motivering als er een onderbouwd en geconcretiseerd verweer inzake de onbetrouwbaar-
heid is gevoerd. Zie ook de conclusie van A.-G. J. Wortel voor NJ 2000, 580.

7 Theoretisch kan men het werk van de juridische actoren in de hele keten van het
strafproces ook als gespecialiseerd en daarmee als vorm van expertise beschouwen.

8 Er zijn circa 110 min of meer geïnstitutionaliseerde forensische specialismen.
9 Uitgezonderd de deskundige in een bepaald buitenlands rechtssysteem, die een rapport

‘pro justitia’ uitbrengt over de strafbaarheid van gedrag in het desbetreffende land in
verband met de eis van dubbele strafbaarheid in een uitleveringsprocedure.

10 Omdat de natuurwetenschappelijke experts een ondersteunende taak hebben binnen de
strafrechtsketen zullen juist zij extra veel aandacht moeten geven aan het overbrengen van
hun resultaten in voor juridisch geschoolden begrijpelijke taal.
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lopen decennia uitstekende groeikansen gegeven. Vooral sinds de inwer-
kingtreding van de Schengenuitvoeringsovereenkomst in 1995 is er voor
de internationale criminaliteit, en zeker voor die uit Oost-Europa, een
enorm werkgebied toegankelijk geworden: het West-Europa van de open
grenzen. Deze ontwikkelingen vragen dan ook steeds meer om een geza-
menlijke aanpak in de Europese Unie. Opsporing van criminelen is daar-
door in toenemende mate een internationale aangelegenheid geworden.
Politieorganisaties als Europol en Interpol dringen daarom aan op betere
uitwisselbare gegevens, ook van forensische onderzoeksgegevens die bij
de opsporing bruikbaar zijn (vingersporen, DNA).

Deze (politieke) invloed op het gebied van harmonisatie van forensi-
sche expertise komt ondanks het Schengenverdrag maar langzaam op
gang: pas sedert 1997 wordt ENFSI (European Network of Forensic
Science Institutes) door de EU Police Cooperation Working Group gezien
als een instantie waar om advies gevraagd kan worden in het kader van
forensische expertise.

Nu zijn er vele vormen van samenwerking in Europa van verschillende
intensiteit: namelijk tussen landen (EU, Nato, Raad van Europa), non-
gouvernementele organisaties (Interpol, Politieacademies en Rechter-
lijke Academies), instituten (universiteiten) en bedrijven. De drijvende
kracht achter de meeste van deze samenwerkingsverbanden is econo-
misch van aard: de behoefte om zoveel mogelijk inwoners en landen zo
efficiënt mogelijk van de betreffende diensten te voorzien. Binnen het
gebied van de forensische expertise betekent internationaal samenwer-
ken echter tevens het rekening moeten houden met de verschillen in
wetgeving in de verschillende landen. Aangezien deze verschillen in na-
tionale wetgeving enorm zijn (Klip, 2000), is het niet eenvoudig om deze
te overbruggen: de verschillen zijn immers gebaseerd op verschillen in
cultuur en taal van de individuele staten. Elk land heeft een eigen ge-
compliceerd en uitgebalanceerd juridisch systeem, opgebouwd over een
lange periode en gebaseerd op de eigen (nationale) cultuur. Streven naar
unificatie (zelfde onderzoeksmethode en zelfde regelgeving) is in de hui-
dige situatie duidelijk nog een brug te ver.

Europese instituties zoals de Europese Unie, Raad van Europa en Eu-
ropol beïnvloeden de wetgeving in de lidstaten. Een complicerende fac-
tor hierbij is dat de verschillende Europese instituties niet precies de-
zelfde groep landen omvatten. Desondanks heeft de EU vele initiatieven
ontplooid die op het gebied van civiele en administratieve procedures tot
een bepaalde mate van harmonisatie hebben geleid. Sinds het verdrag
van Amsterdam (1997) worden dit soort initiatieven in toenemende mate
op het juridische vlak en dat van de politiële samenwerking ontplooid.
Daar waar reeds nationale wetgeving aanwezig is leiden EU-regels tot
een zekere aanpassing (compatibilisering) van de nationale wetgevingen
vooral omdat de lidstaten nog een zekere vrijheid hebben bij de imple-
mentatie van die EU-regels. Het gevolg is dat ten gevolge van de enorme
verschillen in nationale wetgevingen harmonisering van bestaande wet-
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ten een langzaam en tijdverslindend proces is. Wanneer het echter gaat
om volledig nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld voor nieuwe vormen van
criminaliteit, dan zal Europese regelgeving een veel sterker effect op har-
monisatie hebben. Maar ook dan zullen verschillen ontstaan tengevolge
van de verschillen in cultuur en is er beslist geen sprake van unificatie.

In verband met het bovenstaande lijkt het dienstig de gebruikte be-
grippen als volgt enigermate te omlijnen. Van unificatie van recht is
sprake als verschillende landen door hetzij direct werkend supranatio-
naal of internationaal recht dezelfde regels hebben. Dat kan ook worden
bereikt door éénvormige nationale regelingen in te voeren. Wij spreken
over harmonisatie als wordt nagestreefd het recht naar elkaar te laten
toegroeien. Comptabilisatie is nog een versnelling lager. Hieronder ver-
staan wij het onderling aan elkaar aanpassen van het recht, zodanig dat
in het concrete geval het recht van verschillende bij een zaak betrokken
staten niet interfereert. In ruimere zin geldt voor alle drie, maar vooral
voor de laatste twee, dat ook de rechtspraktijk en de forensische praktijk
vatbaar zijn voor zulke ontwikkelingen, ook waar het niet primair via
rechtsregels gaat, maar door onder andere afstemming van werkwijzen.
Normalisatie en standaardisatie komen dan in beeld (denk onder andere
aan de bekende Iso-normen) (Nijboer, 2000 a).

Harmonisatie en forensische expertise: feiten en mogelijkheden

Ontwikkelingen binnen de forensische wetenschappen zijn nauwelijks
beperkt door juridische regelgeving. Hierdoor zijn er – althans in theorie
– meer mogelijkheden om tot harmonisatie te komen. De werkgroepen
van ENFSI, waarin de experts per deskundigheidsgebied vertegenwoor-
digd zijn, hebben het voortouw genomen met betrekking tot internatio-
nale ontwikkelingen binnen hun gebied. Zij wisselen kennis en kunde
uit, zij bevorderen kwaliteitsborgingsmethoden, ontwikkelen professio-
nele standaarden, harmoniseren methoden, verrichten gezamenlijk re-
search en zetten gezamenlijke databestanden op. De meest aan-
sprekende resultaten tot nu toe zijn de ontwikkeling van een Europese
Standaard Set (ESS) van zeven loci11 waardoor DNA-profielen eenvoudi-
ger uitwisselbaar zijn en het inrichten van een gezamenlijke database
voor autolakken (European reference collection of all vehicle paints) in-

11 Menselijk DNA bevat gebieden waar een bepaalde volgorde van de (4) aminozuren waaruit
het is opgebouwd een variabel aantal malen herhaald wordt (tandem repeats). Voor DNA
onderzoek wordt het DNA met specifieke enzymen in brokstukken ‘geknipt’. Ook de tandem
repeats behoren tot die brokstukken. Doordat het aantal herhalingen variabel is en
specifiek van individue tot individue kunnen deze gebruikt worden voor identificatie.
Hiertoe wordt aan elk type tandem repeat een specifiek en fluorescerend molecuul
gekoppeld (locus, mv. loci). Na scheiding op grootte van de tandem repeats kunnen deze
door middel van deze loci gedetecteerd worden. De ESS bevat een aantal loci die specifiek
zijn voor de verschillende tandem repeats. Door het gebruik van dezelfde loci in de
verschillende landen kunnen DNA profielen eenvoudiger vergeleken worden.
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clusief standaard analyse gegevens. Maar ook buiten de forensische in-
stituten worden initiatieven tot harmonisatie genomen. Zo nam het
Committee of ministers van de Raad van Europa begin 1999 Recommen-
dation No R (99) 3 aan, dat voorstellen bevatte voor de harmonisatie van
(medico-legal) autopsie regels, inclusief voorstellen voor het uniform
opstellen van autopsie rapporten. Dit laatste verdient navolging aange-
zien een meer uniforme wijze van rapporteren door forensische deskun-
digen op zichzelf al een enorme bijdrage aan nationale en Europese har-
monisatie zou betekenen.

Voor forensische deskundigen zijn er geen fundamentele hindernissen
voor het ontwikkelen van geharmoniseerde of zelfs gestandaardiseerde
onderzoeksmethoden. Verschillen ontstaan vaak tengevolge van ver-
schillen in regelgeving (daargelaten dat werkwijzen heel lokaal en regio-
naal kunnen zijn, maar dat heeft andere redenen, zoals ‘bedrijfscultuur’
of institutionele factoren). Zo is het opvallend dat bij de al zeer lang ge-
hanteerde methode van identificatie door middel van vingerafdrukken
het aantal noodzakelijke overeenkomstige punten voor identificatie per
land zo verschillend is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat dit aantal
punten soms in nationale regelgeving is vastgelegd (Engeland: 16 pun-
ten; Nederland: 12 punten; Zeelenberg, 1993). Met eventuele graduele
verschillen tussen meer of minder kenmerkende punten wordt geen re-
kening gehouden. De introductie van een statistische onderbouwing
voor de zeldzaamheid van bepaalde punten van overeenkomst (of com-
binatie van punten) en gebruikmaking van waarschijnlijkheidsschalen
zou in dit geval tot harmonisatie kunnen leiden. Er wordt dan namelijk
een nieuwe interpretatiemethode geïntroduceerd waarvoor tevens
nieuwe regelgeving vastgesteld kan worden, hetgeen dan direct op Euro-
pese schaal zou kunnen geschieden.

De door forensische experts gebruikte onderzoeksmethoden zijn in de
basis veelal universeel en daardoor redelijk objectief (Saks, 1998). Het
resultaat van het onderzoek wordt vervolgens door de deskundige geïn-
terpreteerd in de context van een of meer hypothesen over het strafbare
feit. De interpretatie van het onderzoek door de expert introduceert een
subjectief element in het werk van de deskundige. Het gevolg is dat het
rapport van de deskundige ten dele subjectief is (met uitzondering wel-
licht van de bloedalcoholtest waar een gemeten percentage alcohol bo-
ven of onder de toegestane wettelijke limiet is: Nijboer, 1990). Zodra on-
derzoek door meerdere deskundigen nodig is of het aantal subjectieve
elementen toeneemt wordt harmoniseren moeilijker. Voor de gebruikers
van de deskundigenrapporten is het meestal niet direct duidelijk welk
deel van het onderzoek subjectief of objectief is. Daarom is het wenselijk
dat de deskundige in zijn rapportage kenbaar maakt welk deel van zijn
rapportage als objectief beschouwd kan worden en welk deel meer sub-
jectieve elementen bevat. Dit zou een eerste stap kunnen zijn op weg
naar een geharmoniseerd rapportagemodel. Zo’n rapportagevorm zou
de andere partners in de strafrechtsketen zeer helpen, zeker de rechter
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(of jury) die als enige gehouden is een eindconclusie te trekken op basis
van alle aangedragen gegevens.

Regelingen inzake toegang tot counterexpertise

Naast de door de opsporingsinstanties aangevraagde expertise wordt er
in toenemende mate vooral door de verdediging gevraagd om een
(counter)expertise. Het – geclausuleerde – recht op counterexpertise kan
volgens het EHRM worden teruggevonden in artikel 6 van het Europese
Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).12 Als er door het nationale
forensische instituut reeds een deskundigenrapport is opgemaakt, dient
de verdedigende partij meestal zijn heil te zoeken buiten die instituten.
Voor de advocaat ontstaat dan de moeilijke taak op de gewenste gebie-
den ter zake kundige onderzoekers te vinden. Ook als hij hierin succesvol
is geweest, is hij nog steeds niet volledig zeker van zijn zaak aangezien
het uiteindelijk aan de rechter is om uit te maken of hij deze onderzoeker
als deskundige accepteert.

Wat dit punt betreft heeft er een aantal interessante ontwikkelingen in
een aantal Europese landen plaatsgevonden. In een beperkt aantal lan-
den zijn op wettelijke grondslag lijsten van deskundigen vastgesteld. Het
mooiste voorbeeld hiervan is Oostenrijk dat sinds 1975 een speciale wet
kent met betrekking tot experts.13 In deze wet is onder andere geregeld
onder welke voorwaarden een deskundige op deze deskundigenlijst ge-
plaatst kan worden. Ook is in die wet de registratietermijn geregeld even-
als de reden en wijze waarop men van deze lijst verwijderd kan worden.
Dit Oostenrijkse voorbeeld verdient ons inziens in andere landen navol-
ging. In dat land is het nu in ieder geval duidelijk waaraan een deskun-
dige dient te voldoen om op de deskundigenlijst te kunnen worden ge-
plaatst, hetgeen het zoeken door de verdediging naar geregistreerde
(counter)deskundigen sterk vereenvoudigt. Ook Frankrijk, Spanje en Por-
tugal hebben lijsten en regelingen met betrekking tot forensische des-
kundigen.

Op nationale schaal is het aanleggen van lijsten van forensische des-
kundigen een eerste stap naar harmonisatie of in ieder geval compatibi-
lisatie. Natuurlijk worden met dergelijke lijsten niet alle problemen on-
dervangen. Zo kunnen bijvoorbeeld specialisaties dermate klein in
omvang zijn of zo zelden of nooit betrokken zijn bij strafrechtzaken, dat
ze niet op zo’n lijst voorkomen. De ouderwetse wijze van werken is dan
onvermijdelijk.

12 Arresten Bönisch, 1985; Brandstetter, 1991; Mantovanelli, 1997.
13 Bundesgesetz von 19 Febr. 1975, über den allgemein beëideten gerichtlichen Sachverstän-

digen und Dolmetscher.
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Drie hoofdlijnen voor verdere harmonisatie

De Europese integratie – hoewel die vaak moeizaam vooruitgang boekt –
zal de komende jaren leiden tot een snelle en veel omvattende samen-
werking op juridisch gebied binnen Europa. Het bestrijden van de inter-
nationale criminaliteit (drugshandel, vrouwenhandel, asielzoekers-
problematiek en daarmee verbonden mensensmokkel) vereist een
vergaande gezamenlijke aanpak. Daarnaast is het belangrijk om geza-
menlijk forensische onderzoeksmethoden te ontwikkelen. Natuurlijk
gaat dit allemaal niet vanzelf. Er zijn immers vele factoren die de hier-
voor noodzakelijke samenwerking beïnvloeden.

Wij onderscheiden een drietal hoofdelementen die grote invloed heb-
ben op harmonisatie binnen het veld van de forensische expertise:
– de uitwisselbaarheid van gegevens tussen de verschillende (Europese)
landen;
– de invloed van het recht op gelijke behandeling van burgers in ‘groot’
Europa;
– kwaliteitsborging en verbetering in de strafrechtsketen, maar zeker in
het bijzonder bij de forensische expertise.

De actoren die deze drie aspecten kunnen beïnvloeden zijn in grote lij-
nen in twee groepen onder te brengen, te weten de betrokkenen bij wet-
geving en de juridische praktijk, forensische onderzoekers en opsporings-
ambtenaren en, ten tweede, nationale, internationale en non-
gouvernementele organisaties die in de positie zijn initiatieven te
ontplooien. Bovengenoemde hoofdelementen en actoren worden hier-
onder, overigens zonder al te zeer in details te treden, nader besproken.

Uitwisselbaarheid van gegevens

De noodzaak tot het uitwisselbaar maken van gegevens tussen landen is
de eerste drijvende kracht in het harmonisatieproces, zeker op het ge-
bied van de forensische expertise. De inspanningen om georganiseerde
misdaad, grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te beteugelen
vereisen namelijk gegevens die vergelijkbaar en tussen de landen uitwis-
selbaar zijn. Zelfs de internationale uitwisseling van gegevens over kleine
criminaliteit is gediend bij uitwisselbaarheid.

Het EU plan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, aange-
kondigd in april 1997, stelt verschillende maatregelen voor.14 De Euro-
pese Unie is zich terdege bewust van het spanningsgebied dat bestaat
tussen enerzijds het verbeteren van de samenwerking in de dagelijkse
praktijk en anderzijds aanpassingen (of harmonisatie) van de wetgeving.
Daartussen een goede balans te vinden is de grootste uitdaging. Daarbij
is aanpassing van de (nationale) wetgeving een lange termijn doel van de

14 Official Journal of the European Communities No. 97/C 251/01.
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EU en dient voorzichtig en geleidelijk haar beslag te krijgen. Voorkomen
dient te worden dat nationale gevoeligheden geraakt worden of dat het
zorgvuldig opgebouwde evenwicht tussen de verschillende nationale
wetten wordt verstoord. Daarom worden liever oplossingen gezocht via
de weg van het opzetten van adviesstructuren ter ondersteuning van po-
litie en opsporingsinstanties in plaats van te sleutelen aan de nationale
organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit. De Presidency conclusions van de Tampere Europese Raad
van oktober 1999 (onder het Finse voorzitterschap) kondigen duidelijk
verdergaande maatregelen aan in de criminaliteitsbestrijding.15 Deze
keer gaat het niet alleen over het versterken van de Europese samenwer-
king op het gebied van de criminaliteitsbestrijding, maar wordt tevens
aandacht besteed aan de wens om te komen tot een betere compatibili-
teit en convergentie van wetgeving. De basis voor deze politiek is weder-
zijdse erkenning van nationale justitiële beslissingen en de daarvoor
noodzakelijke toenadering in nationale wetgevingen. Een simpele over-
dracht zou bijvoorbeeld de huidige uitleveringsprocedures moeten ver-
vangen. De juridische beslissingen in het ene land dienen erkend te wor-
den door de andere Lidstaten. Dit principe dient ook toepasbaar te zijn
in de fase van het gerechtelijke vooronderzoek teneinde het de autoritei-
ten mogelijk te maken beslag te leggen op gemakkelijk verplaatsbare ei-
gendommen van verdachten. Tenslotte dient legaal verkregen bewijs in
de ene lidstaat ook bij rechtszaken in een ander lidstaat erkend te wor-
den.

Deze drang naar wederzijdse erkenning vraagt echter meer harmoni-
satie dan op het eerste gezicht lijkt. Harmonisatie is hier dan ook wellicht
nog een brug te ver. Op het gebied van de forensische expertise is harmo-
nisatie voor de hierboven beschreven situatie op de langere termijn vol-
gens ons in beginsel haalbaar.

Ook op het gebied van de DNA-profielen worden aanzetten gedaan
om te komen tot harmonisatie. Op dit gebied zijn initiatieven genomen
door de Raad van Europa met Recommendation No R (92) 1, de Raad van
de Europese Unie, Interpol en de EU Police Cooperation Working Group.
Al deze initiatieven zijn er op gericht DNA-profielen vergelijkbaar en
daardoor uitwisselbaar te maken tussen de (Europese) landen, als mid-
del bij het opsporen van internationaal gezochte misdadigers (zie 4, ESS
of loci). De nadruk ligt hierbij dan ook op het opsporingsgebied en niet
direct bij de bewijsvoering in de rechtszaal. Vermoedelijk is dit onder-
scheid tussen opsporing en bewijsvoering niet bewust aangebracht. Des-
alniettemin wijzen de recente ontwikkelingen in Tampere op een eerste
stap die is gezet om het uitwisselen van gegevens te vereenvoudigen, ook
voor die gegevens die voor de bewijsvoering gebruikt kunnen worden.
Tevens zal het te vormen Eurojust de strijd tegen de georganiseerde cri-
minaliteit versterken: officieren van justitie, rechters en politie-officieren

15 SN 200/99.
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van de lidstaten zullen worden gedetacheerd bij Eurojust ter ondersteu-
ning en coördinatie van nationale instellingen bij de opsporing van cri-
minelen. Een nauwe samenwerking van Eurojust met Europol en het Eu-
ropean Judicial Network is daarbij te verwachten. Een laatste voorbeeld
zijn de al genoemde Autopsie Regels van de Raad van Europa die via soft
law tot harmonisatie leiden.16

Op nationaal niveau zijn de drijvende krachten voor internationale
harmonisatie gering. Dit komt ondermeer omdat volksvertegenwoordi-
gers voornamelijk nationaal georiënteerd zijn. Grotere betrokkenheid
van nationale politici bij internationale politieke ontwikkelingen is
daarom wenselijk en zal het harmonisatieproces positief beïnvloeden. In
het algemeen kan worden gesteld dat de nationale politiek veelal wel de
vrije hand biedt aan de nationale instituties (politiediensten, forensische
instituten, organisaties van professionals) zodat op dit gebied internatio-
naal afspraken gemaakt kunnen worden. Echter, met het toenemen van
de macht van het Europese Parlement zal ook haar invloed op het
harmonisatieproces groeien. De nationale regeringen en parlementen
zullen bij deze ontwikkelingen niet achter kunnen blijven.

Ook de forensische instituten hebben een primair nationale taak en
zullen langzaam maar zeker in kleine stappen naar verdere harmonisatie
streven. Het aantal grensoverschrijdende forensische onderzoeken is
groeiende en de nationale wetgevingen vertonen verschillen van land tot
land. In deze situatie nemen de internationale organisaties zoals het Eu-
ropean Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) en de Association
of European Police Colleges (AEPC) het voortouw.

Gelijke behandeling van burgers

Het principe van de gelijke behandeling van burgers – als dit betrokken
wordt niet alleen op nationale schaal maar op alle burgers van de EU of
de landen vallend onder de Raad van Europa – is een zeer sterk argument
voor harmonisatie. Toch is het niet zo simpel als het lijkt. Immers: bij
gelijke zaken dienen burgers dan gelijk behandeld te worden. Maar wan-
neer zijn zaken aan elkaar gelijk? Bij rijden onder invloed van alcohol
lijkt dit simpel, maar voor andere typen zaken is dit niet zo evident. Bo-
vendien heeft elke staat op basis van jurisprudentie haar nationale recht
opgebouwd. Daarnaast staat het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens al jaren op het standpunt dat de wettelijke regelingen met betrek-
king tot onderzoek en bewijsvoering tot het gebied van de nationale
rechtsordes behoort. Gelijke behandeling als hier bedoeld is dus niet iets
wat eenvoudig afgedwongen kan worden zoals in geval van het Europese
schadeformulier bij verkeersongevallen. Waar wij hier spreken over ge-

16 Interessant is nog dat Nederland een voorbehoud maakte. Het volgen van de Recommen-
dation zou tot teveel dure gerechtelijke obducties leiden. Zie ook het artikel van J.F. Nijboer
in dit nummer.
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lijkheid gaat het daarom om een zo groot mogelijke gelijkheid in Europa,
ongeacht de mate waarop dit realiseerbaar is op de korte en middellange
termijn.

Waarheidsvinding blijkt nog steeds een overwegend nationale aange-
legenheid te zijn, zeker waar het gaat om het zoeken en veiligstellen van
sporen en om bewijsvoering en de daarbij behorende betrokkenheid van
forensische deskundigen. Dit betreft niet alleen de wetgeving maar ook
de geïnstitutionaliseerde organisaties en in vele gevallen zelfs voor pro-
cedures. Maar dit zijn geen onveranderbare feiten, geen wetten van Me-
den en Perzen. Zowel internationale organisaties (bijvoorbeeld ENFSI)
als nationale overheden kunnen veranderingen initiëren. We mogen niet
vergeten dat, voorzover het de EU betreft, de politieke eenwording van
Europa stimulerend heeft gewerkt op grensoverstijgende activiteiten
(ook op het gebied van de forensische expertise). Van de deskundigen
zelf, die in vele gevallen op lokaal niveau werkzaam zijn, en hun institu-
ten is niet meer te verwachten dan de inspanningen zoals die nu gele-
verd worden. In een enkel geval heeft dat al tot niet geringe resultaten
geleid zoals de hierboven genoemde gezamenlijke ontwikkeling op het
gebied van standaards bij het gebruik van de DNA-technologie en de
analyses van autolakken.

In die gevallen waar harmonisatie leidt tot veranderingen heeft dit zo-
wel invloed op het verleden als op de toekomst. Uiteindelijk kan het lei-
den tot standaardisatie en in vele landen zal het een impuls tot
kwaliteitsverbeteringen met zich meebrengen. Maar hierbij komt een
ander aspect van gelijkheid om de hoek kijken, een aspect met brede en
veel omvattende juridische problemen, namelijk het aspect van de tijde-
lijke gelijkheid. In hoeverre moeten ‘oude zaken’ profiteren van de
nieuwe mogelijkheden en heropend worden? In de meeste Europese lan-
den gaat de wetgeving uit van principes als ‘geen twee maal vervolgen
voor hetzelfde feit’ en dat een zaak ééns afgesloten dient te worden. Dit
soort principes maakt het heropenen van een justitieel onderzoek prak-
tisch onmogelijk. In bepaalde situaties is er wellicht meer ruimte, maar
artikel 6.1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens bepaalt
dat de verdachte recht heeft op een proces binnen een redelijke termijn
en in die zin werkt dit artikel duidelijk beperkend. Herziening is meestal
wel mogelijk bij een vermoeden van een ten onrechte veroordeling. Denk
aan de actuele Puttense zaak (HR 27 juni 2000, NJ 2000, 503).

Kwaliteitsverbeteringen

Bij forensische onderzoeksinstituten en op het niveau van de nationale
politieke ontwikkelingen is de verbetering van de kwaliteit tot nu toe de
drijvende kracht geweest die het meest heeft bijgedragen aan harmoni-
satie. Hier is een parallel te trekken met ontwikkelingen die ruim tien
jaar geleden in de industriële sector plaatsvonden. In eerste instantie
was alles er op gericht om door middel van een verbetering van de con-
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trole van het productieproces tot een betere kwaliteit te komen, in plaats
van door de tot dan toe gebruikelijke eindcontrole aan het einde van het
productieproces. Pas daarna werd de gehele organisatie deel van het
kwaliteitssysteem en werden de interne procedures bij de kwaliteitstoet-
sing betrokken.

De huidige stand van zaken is dat niet alleen de eigen organisatie bij
het verbeteren van de kwaliteit is betrokken maar dat ook de schakels in
de keten voor en na de eigen organisatie in beeld komen. Het gaat er nu
om de gehele procesketen in kaart te brengen en afspraken te maken
over kwaliteit met leveranciers en afnemers in die keten.17 Dit heet Total
Quality Management (TQM). Een vergelijkbaar proces ontwikkelt zich
nu op het gebied van de forensische expertise waar een complicerende
factor aanwezig is in de vorm van de culturele verschillen tussen juristen
en forensische wetenschappers.

Op internationaal politiek niveau is geen belangstelling waarneembaar
om kwaliteitsverbeteringen te benutten als sturende factor voor harmo-
nisatie. Dit is des te opvallender omdat er wel een European Foundation
for Quality Management (EFQM) is die de European Foundation for
Quality Management Model of Excellence heeft ontwikkeld. Steeds meer
landen leiden hier hun eigen nationale Model of Excellence van af zoals
in Nederland het Model Nederlandse Kwaliteit. Europese instanties rep-
pen echter zelden over dit EFQM-model.

Het EFQM-model is echter goed toepasbaar op de gehele strafrechts-
keten waar de forensische experts deel van uit maken. Indien Europese
organisaties het gebruik van het EFQM-model zouden stimuleren zou dit
een enorm positief effect hebben op de harmonisatieprocessen, omdat
het nadenken over kwaliteit en het werken aan verbeteringen allerlei
processen in gang zet. Als deze processen bovendien praktisch tegelijker-
tijd in een groot aantal Europese landen plaatsvinden zal dit een extra
stimulans betekenen voor samenwerking en automatisch bijdragen aan
harmonisatie. De verschillen tussen de Europese landen op het gebied
van kwaliteitsdenken zijn echter groot, hetgeen een belemmering voor
gezamenlijke ontwikkelingen kan betekenen. Voor wat betreft het
EFQM-model geldt bovendien nog het aloude ‘onbekend maakt onbe-
mind’.

Keren we terug naar de forensische expertisegebieden dan zijn er op
nationaal niveau wel ontwikkelingen te bespeuren die hun oorsprong
vaak vinden op nationaal politiek niveau. Het is een mogelijkheid om
binnen afzonderlijke schakels van de strafrechtsketen aan verbeteringen
te werken. Vaak zijn problemen die op politiek niveau aan de orde ko-
men de reden om in te grijpen (bijvoorbeeld: onvoldoende functioneren
van de politie). Ook sociaal gevoelige onderwerpen vragen om strikte
wettelijke regelingen zoals bij DNA-profilering. Dit laatste heeft geleid tot

17 Dit is bijzonder van belang bij industriële outsourcing zoals de laatste tien jaar sterk in de
belangstelling is komen te staan.
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een kwaliteitsaccreditatie van het Nederlands Forensisch Instituut op
alle facetten van het forensische werk. In andere Europese landen heeft
eenzelfde ontwikkeling plaatsgevonden of is gaande.

Deze kwaliteitsbewegingen zijn overwegend nationaal georiënteerd.
Daarnaast zijn de schakels in de strafrechtsketen (politie, O.M., forensi-
sche experts en rechters) voornamelijk gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van het werk binnen hun eigen gebied. Uitbreiding van deze
inspanningen naar de betrokken partners in de keten is dringend ge-
wenst teneinde de keten zo sterk mogelijk te maken. Dit vraagt wel een
bepaalde vorm van coördinatie over de gehele strafrechtsketen, die er nu
niet is. Zodra deze bewustwording voor Total Quality Management er is
op nationale schaal kan er ook gewerkt worden op internationaal niveau.
Op het gebied van de forensische expertise wint de kwaliteitsbeweging
duidelijk aan kracht. De noodzaak voor internationale uitwisseling van
gegevens, ook betreffende toegepaste methoden en technieken, zet deze
processen in gang. In dit kader hebben organisaties als ENFSI, Interpol,
EU-PCWG en Europol een sterk stimulerende invloed. Dit heeft geleid
tot een veel grotere samenwerking tussen de forensische deskundigen
van de nationale instituten waardoor de uitwisseling van informatie
sterk is toegenomen en er – zoals hiervoor al enkele malen is opgemerkt
– intensief wordt samengewerkt aan de harmonisatie van methoden en
technieken op een aantal gebieden zoals DNA-profilering en de auto-
lakken database. Deze voorbeelden vormen een goede stimulans voor
andere expertisegebieden. Daar staat overigens tegenover dat er ook fo-
rensische expertise gebieden zijn die niet in nationale forensische insti-
tuten zijn ondergebracht (accountancy, psychologie, psychiatrie), waar-
door het gezamenlijk optrekken en werken aan harmonisatie voor die
gebieden wordt bemoeilijkt.

Tot besluit

In Nederland dragen we de Europese gedachte in het algemeen een
warm hart toe, echter vaak in vrijblijvendheid. Een actievere houding
zonder op de ontwikkelingen vooruit te lopen doet meer recht aan het
belang dat we de Europese integratie toedichten. De huidige stand van
zaken opent reeds voldoende perspectieven die echter nog niet in duide-
lijke contouren gevat zijn. Onderzoek gericht op het verduidelijken van
de gevolgen van reeds genomen besluiten is dan ook dringend gewenst.

Het vergaren van kennis over de verschillen in de praktijken van juridi-
sche participanten en forensische experts in de strafrechtelijke systemen
van de Europese landen die in de steeds nauwer wordende internatio-
nale integratie en samenwerking zijn betrokken, is essentieel om uitvoe-
ring te kunnen geven aan de integratiegedachte. Het harmonisatie-
project van de Universiteit Leiden (Seminarium voor Bewijsrecht) en het
Nederlands Forensisch Instituut (Nijboer en Sprangers, 2000) is hiertoe
een eerste aanzet die vraagt om een follow-up.
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Door ons zijn drie hoofddoelen aangegeven: uitwisselbaarheid van
forensische gegevens, gelijkheid in forensische bejegening van de Euro-
pese burgers en kwaliteitsbevordering. Voor het succesvol bewandelen
van de weg daar naar toe moeten de nationale en supranationale overhe-
den wel middelen ter beschikking te stellen om de noodzakelijke kennis
te vergaren om op basis daarvan plannen uit te werken en die uiteinde-
lijk via projecten te realiseren.18 Dit geldt a fortiori voor zover het de we-
derzijdse erkenning van bewijsmateriaal en (rechterlijke) beslissingen
daarover betreft (conclusies van Tampere 1999 hierboven besproken).

Ter afsluiting wordt ook aanbevolen de zwakkere schakels in de
strafrechtsketen in de puur Nederlandse situatie vanuit het oogpunt van
kwaliteitsborging aan te pakken en op een hoger peil te brengen (zie aan-
bevelingen over onder andere feedback en betere communicatie in
Malsch en Nijboer, 1999).
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Europees strafrecht
Een Europees O.M. en het subsidiariteitsprincipe

G.J.M. Corstens*

Mijn benadering van het onderwerp is niet gebaseerd op een vorm van
overdreven eurofilie. Zij is gestoeld op het uitgangspunt dat hetgeen lo-
kaal kan worden afgedaan, vooral op dat niveau moet worden afgedaan,
maar dat hetgeen noodzakelijkerwijs op EU-niveau moet worden afge-
daan, ook op dat niveau dient te geschieden. Kortom, gestoeld dus op
het ook in art. 5 EG verwoorde subsidiariteitsbeginsel. Telkens weer zul-
len we ons in de toekomst ook in de strafrechtspleging moeten afvragen
of het werkelijk nodig en wenselijk is op Europees niveau te opereren.
Maar als die noodzaak en wenselijkheid eenmaal zijn vastgesteld, moet
niet worden geschroomd daartoe over te gaan. De vaststelling van die
noodzaak moet hecht zijn gefundeerd in empirische gegevens. In dat
verband rijst de vraag of het in het hierna te vermelden rapport van het
Comité van onafhankelijke deskundigen (commissie van wijzen) – inge-
steld naar aanleiding van het optreden van de Franse Euro-commissaris
– opgenomen voorstel over te gaan tot instelling van een Europese open-
bare aanklager wel voldoende hecht is gefundeerd. Dat geldt a fortiori
voor het ook hierna te behandelen project Corpus juris.

De kwestie van de wenselijkheid is een zaak van politieke opportuni-
teit en van een visie op de toekomst van Europa. Achtereenvolgens ga ik
in op het strafrecht en de Raad van Europa, het strafrecht en de EG, het
strafrecht en de derde pijler, controle op de opsporing in de EU en ver-
volging in de EU. Wat dat laatste onderwerp betreft ga ik nader in op het
Corpus juris project en zal ik enige kanttekeningen plaatsen bij de voor-
gestelde fasering van invoering van een Europees O.M.

Het strafrecht en de Raad van Europa

Het behoeft geen nadere uitleg dat binnen Europa voor de straf-
rechtspleging lange tijd vooral de Raad van Europa van belang was:
EVRM, EHRM en vele verdragen zoals het Europees Uitleveringsverdrag,
zijn resultaat van de samenwerking in het kader van de Raad van Europa.
De Raad van Europa blijft ook na de aanstonds te bespreken taken-
uitbreiding van de EU en na de gebiedsuitbreiding van de EU een be-
langrijke rol voor de strafrechtspleging vervullen. Het ziet er niet naar uit
dat ook na de totstandbrenging van het EU-handvest inzake grondrech-
ten de rol van het EVRM en het EHRM zullen zijn uitgespeeld. Het Hand-

* De auteur is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden.
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vest voorziet immers niet in een handhavingsmechanisme. Voorlopig is
het papier en dat is geduldig. Bovendien omvat de Raad van Europa een
veel groter aantal landen dan de EU ook na de twee voorziene uitbreidin-
gen zal tellen.

Het strafrecht en de EG

Sedert de inwerkingtreding van het EEG-verdrag, later het EG-verdrag,
heeft het communautaire recht zijn invloed doen gelden op het natio-
nale strafrecht. Na de Securitel-affaire is die invloed ook voor anderen
dan in het economisch strafrecht geïnteresseerde strafrechtsjuristen
evident geworden. Die invloed is positief en negatief.

Positief in die zin dat de lid-staten verplicht zijn het communautaire
recht te handhaven. De EG beschikt op een enkele uitzondering na (zie
vooral het mededingingsrecht) niet over een eigen tegenover de burgers
te hanteren rechtshandhavingsinstrument. De lid-staten zijn op grond
van het in art. 10 EG verwoorde beginsel van gemeenschapstrouw ver-
plicht het communautaire recht handen en tanden te geven. Onder om-
standigheden betekent dit dat op nationaal niveau het strafrecht wordt
ingeschakeld. In Nederland zijn vele economische delicten terug te voe-
ren op bepalingen uit EG-verordeningen en –richtlijnen. Denk aan de
rijtijdenwetgeving, milieuwetgeving, financiële wetgeving, enzovoort. Al
naar gelang de nationale traditie zal dit in het ene land meer dan in het
andere gebeuren. Het ene land vertrouwt bijvoorbeeld meer op
bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke rechtshandhaving, terwijl het
andere een traditie heeft van veel inschakeling van het strafrecht. De EG
is overigens niet bevoegd lid-staten te verplichten tot inschakeling van
het strafrecht. Waar het de fraude met gemeenschapsgelden betreft is in
navolging van het Griekse maïs-arrest van het HvJEG1 in art. 280 EG be-
paald dat de lid-staten wel het assimilatiebeginsel moeten hanteren: die
fraude moet met dezelfde maatregelen worden bestreden als die welke
de lid-staten treffen ter bestrijding van fraude waardoor hun eigen finan-
ciële belangen worden getroffen. De Raad mag hier overigens wel rege-
lend optreden, maar dit optreden mag niet de toepassing van het natio-
nale strafrecht of de nationale rechtsbedeling betreffen (art. 280 lid 4
EG). Dit alles verwoordt de gedachte dat in de strafrechtspleging de na-
tionale soevereiniteit tot uitdrukking komt. Op dat terrein moet de EG
zich dus niet begeven.

De invloed van het communautaire recht op het nationale strafrecht is
negatief te duiden in die zin dat de lid-staten niet tegen het EG-recht in
mogen gaan. Een nationale regeling die onverenigbaar is met het com-
munautaire recht moet buiten toepassing blijven. Als bijvoorbeeld een
nationale op straffe te handhaven wet het beginsel van vrij verkeer van
goederen schendt, zal die wet buiten toepassing moeten blijven. Men

1 HvJEG 21 september 1989, Europese Commissie v. Griekenland, 68/88, Jur. p. 2979.
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mag in beginsel direct noch indirect goederen uit andere lid-staten van
de nationale markt weren.

Deze positieve en negatieve invloed van het gemeenschapsrecht is
langzamerhand een oud, maar daarmee zeker geen versleten thema. De
handhaving van het gemeenschapsrecht vergt de continue aandacht van
de strafrechtspleging en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

Het strafrecht en de derde pijler

Het Verdrag van Maastricht heeft de impuls gegeven tot een nauwere
band tussen de strafrechtspleging en Europa. Toen is de zogenaamde
derde pijler van de EU opgetrokken. In het Verdrag van Amsterdam is die
pijler verstevigd. In titel VI zijn bepalingen over politiële en justitiële sa-
menwerking in strafzaken opgenomen. Doelstelling daarvan is het ver-
schaffen van een hoog niveau van zekerheid in een ruimte van veiligheid,
vrijheid en rechtvaardigheid door de ontwikkeling van gezamenlijk op-
treden van de lid-staten op het gebied van politiële en justitiële samen-
werking in strafzaken. Met het oog daarop moet er nauwer worden sa-
mengewerkt op de volgende terreinen: al dan niet georganiseerde
criminaliteit, met name (notamment= in het bijzonder) terrorisme,
mensenhandel en misdrijven tegen kinderen, illegale drugshandel en
illegale wapenhandel, corruptie en fraude (art. 29 EU). Letterlijk gespro-
ken is dit dus alle criminaliteit. Een van de instrumenten die daartoe
mag worden ingezet is het middel van harmonisatie van wetgeving. Maar
dat mag volgens art. 29 io art. 31 sub e EU maar op drie terreinen: ge-
organiseerde criminaliteit, terrorisme en illegale drugshandel. Dergelijke
harmonisatiemaatregelen kunnen via zogenaamde kaderbesluiten
(richtlijnen in EG-terminologie) worden genomen (art. 34 lid 2 sub b
EU). De samenwerking kan daarnaast de vorm aannemen van gemeen-
schappelijke standpunten, besluiten en overeenkomsten. Daarvan zijn er
al heel wat op papier gekomen. Belangrijk nu te vermelden zijn de anti-
fraudeovereenkomst van 19952 met drie daarbij behorende protocollen3

en een anti-corruptie-verdrag.4 Die zijn straks als ze eenmaal in werking
zullen zijn getreden van groot belang voor de strafrechtspleging. Er ge-
beurt in de derde pijler meer dan menigeen denkt (Klip, 1997;Klip, 1998).
Dat meerdere bestaat ook in de totstandkoming van allerlei internatio-
nale rechtshulpovereenkomsten die naast de veelal in het kader van de
Raad van Europa gesloten rechtshulpovereenkomsten staan, maar die
hun meerwaarde ontlenen aan de aanzienlijke vergemakkelijking van
het rechtshulpverkeer.

Betekent dit nu dat we op weg zijn naar één Europees wetboek van
strafrecht? Nee, ter zake van een aantal delicten wordt geharmoniseerd.

2 PBEG 27 november 1995, C 316.
3 PBEG 1996, C 313, PBEG 1997, C 221 en PBEG 1997, C 151.
4 PBEG 1997, C 195.
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Die ontwikkeling zal nog wel verder gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de
nogal uiteenlopende bedrogs- en oplichtingsbepalingen die het
rechtshulpverkeer in de weg staan. Ook ziet het ernaar uit dat rechtsfigu-
ren als ne bis in idem in toenemende mate zullen worden geharmoni-
seerd. Maar een algeheel Europees wetboek van strafrecht is daarmee
nog lang niet geschapen. Nodig lijkt het me niet. En als die noodzaak er
niet is, wordt het verboden door het subsidiariteitsbeginsel.

Controle op de opsporing in Europa

Het voorgaande betrof de wetgeving. Hoe zit het met de opsporing en de
vervolging? Eerst de opsporing. De politiële samenwerking lijkt al veel
verder te zijn voortgeschreden dan de samenwerking van de toezicht-
houders op de opsporing. Het is van groot belang dat er ook enig toe-
zicht op de opsporing in Europees verband komt. Opspoorders hebben
belangrijke bevoegdheden. Ze kunnen mensen breken en bedrijven en
instellingen in diskrediet brengen. Ze kunnen ook bepaalde zaken onop-
gespoord laten. Dat brengt met zich dat er een zeker toezicht op de op-
sporing nodig is, zodat de opspoorders ter verantwoording kunnen wor-
den geroepen en – wat misschien nog belangrijker is – rekening houden
met dit laatste. Ik doel op de anticiperende werking van toezicht. Aan
enigerlei institutionalisering van dit toezicht valt niet te ontkomen. Euro-
just kan daarbij een rol spelen, maar het is de vraag of het op den duur
een bevredigende oplossing is zo’n taak toe te vertrouwen aan een uit
vertegenwoordigers van alle lid-staten samengesteld orgaan. Enige onaf-
hankelijkheid is wellicht gewenst. Anders bestaat het gevaar dat over de
inzet van opsporingscapaciteit op politieke en niet op aan het belang van
de zaak ontleende gronden wordt beslist. Wellicht is die taak toe te ver-
trouwen aan het zo dadelijk te noemen Europees Openbaar Ministerie
(Eom).

Vervolging in Europa

Eerst noem ik in dit verband het project met de wat ambitieuze titel Cor-
pus juris. Dit is een voorstel dat is uitgelokt door het Europees Parlement
en gefinancierd door de Europese Commissie en dat een reeks bepalin-
gen van materieel- en formeelstrafrechtelijke aard behelst die voor een
deel zouden moeten worden toegepast door een Europees Openbaar
Ministerie (Eom). Het object is de EG-fraude en de passieve en actieve
corruptie. Het voorstel is inmiddels in een tweede versie gepubliceerd
(zie eerst versie: Delmas-Marty, 1997; zie tweede versie: Delmas-Marty
en Vervaele, 2000). Het Corpus juris gaat aanzienlijk verder dan het Anti-
fraude-verdrag dat in het kader van de derde pijler tot stand is gebracht
en het daaraan gekoppelde het Anti-corruptie-protocol, omdat het in de
sfeer van de vervolging bevoegdheden wil toedelen aan een Europese
vervolger. Dat is iets geheel nieuws dat niet dadelijk aansluit bij de ge-
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dachte dat strafrechtstoepassing een nationale zaak is. Deze gedachte
zou voorlopig van academisch belang zijn gebleven, als er geen crisis in
de Europese Commissie zou hebben plaatsgevonden en er als gevolg
daarvan geen Comité van onafhankelijke deskundigen (commissie van
wijzen) zou zijn ingesteld naar aanleiding van het optreden van de
Franse Euro-commissaris. Dit Comité heeft immers in haar Tweede ver-
slag over de hervorming van de Europese Commissie5 geadviseerd tot
het instellen van een Europees Openbaar Ministerie dat bevoegd is tot
onderzoek en vervolging inzake de bescherming van de financiële belan-
gen van de Europese Gemeenschappen.6 Olaf (Organisation pour la
Lutte Anti-Fraude), de ‘EG-opsporingsinstantie’ zou volgens het Comité
veel onafhankelijker moeten kunnen opereren en onder toezicht van een
gerechtelijke autoriteit, een kamer van het Gerecht van eerste aanleg
(GEA) bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Hv-
JEG), moeten worden gesteld. Het Eom zou volgens het Comité moeten
worden geïntegreerd in de nationale openbare ministeries om zaken
aanhangig te kunnen maken bij nationale rechtbanken, maar het moet
wel zelfstandig prioriteiten kunnen stellen. Het Comité opteert voor een
centrale Europese aanklager, ondersteund door een netwerk van natio-
nale aanklagers.

Deze voorstellen getuigen van visie en durf. Ze hebben nog meer bete-
kenis gekregen omdat de Europese Commissie een voorstel tot aanstel-
ling van een Europese openbare aanklager op de agenda van de Inter-
Gouvernementele Conferentie (IGC) heeft gezet. Dit voorstel, neergelegd
in een ontwerp-artikel 280bis EG, heeft het, zoals stellig was te verwach-
ten, in de top van Nice (december 2000) niet gehaald.

Een Europese aanklager: nodig en wenselijk?

De twee vragen die moeten worden gesteld zijn: is dit nodig en is dit
wenselijk? De vraag naar de noodzaak wordt door het Comité in het bij-
zonder met betrekking tot de EG-fraude positief beantwoord.7 De poli-
tieke mantra van betere samenwerking biedt volgens het Comité noch
voor wat betreft de opsporing noch voor wat betreft de vervolging een
oplossing.8 Dit wordt geïllustreerd met cijfers en voorbeelden. Volgens
het Comité vormt de versnippering van het strafrechtelijk onderzoek en
van de rechtsmacht tussen de vijftien lid-staten een ernstige zwakheid in
de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en in
elk geval waar het gaat om de financiële belangen van de EG kan alleen
een gespecialiseerde en betrouwbare fraudebestrijdingseenheid deze

5 Comité van onafhankelijke deskundigen, Verslag van 10 september 1999.
6 A.w., p. 179.
7 Rapport 2 , p. 170.
8 Rapport 2, p. 172.
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gevoelige taak vervullen.9 Dat is dus een pleidooi voor een organisatie als
Olaf. Het Comité stelde vast dat Uclaf (Unité pour la Coordination de la
Lutte Anti-Fraude) (voorgangster van Olaf) ‘in verontrustende mate vrij
(was) van enige juridische controle’. Het Comité van toezicht op Olaf
wordt in dit verband als een halfslachtige constructie aangeduid.10 Vol-
gens de deskundigen moet er in de eerste plaats een wat zij noemen neu-
traal ‘rechtsorgaan’ zijn dat toezicht uitoefent. Dit zou een kamer van het
Gea moeten zijn. Daarnaast zou er ook een rechtsorgaan moeten zijn dat
‘de expliciete doelstelling heeft om de Europese belangen in het rechts-
stelsel te verdedigen … evenals in nationale rechtsstelsels de openbare
aanklagers het algemene belang verdedigen’.11 Aldus redenerend komt
men tot het Europees Openbaar Ministerie.12 De vraag naar de noodzaak
lijkt aldus te zijn beantwoord. Het is de vraag of dat antwoord voldoende
hecht is gefundeerd in empirische gegevens. Ik verwijs naar het indrin-
gende vraagteken dat Fijnaut heeft geplaatst (Fijnaut, 2000).

De vraag naar de wenselijkheid zou ik in verband willen brengen met
de legitimiteit van de EU. De EU met als belangrijkste onderdeel de EG is
een eenheid in wording. Die kan nog niet bogen op de vanzelfsprekend-
heid van het gezag van oude nationale staten als de Westeuropese. Dat
gezag moet worden verworven. Wie de Europese eenwording in welke
vorm dan ook ter harte gaat, zal er veel aan zijn gelegen daaraan bij te
dragen. Belangrijke factor in dit verband is dat er veel geld omgaat in de
EG-instellingen. Dat moet goed worden besteed. Het vertrouwen van de
burger in de EU wordt geschokt als hij moet constateren dat een deel van
dit geld onregelmatig wegvloeit en daartegen te weinig wordt opgetre-
den. Het moeizaam verwerven van gezag wordt daardoor bemoeilijkt.
Daarom moet de opsporing en vervolging van delicten als fraude en cor-
ruptie waaraan een EG-aspect kleeft niet worden overgelaten aan de
‘vrije markt’ van de opsporing en vervolging in de onderscheiden lid-
staten. Meer zichtbare structuur is nodig. Het is dus niet alleen een kwes-
tie van noodzaak, maar ook een kwestie van symboliek. Laat zien dat in
dit nieuwe Europa misstanden worden aangepakt. Daarmee is de vraag
naar de wenselijkheid van een meer zichtbare structuur van aanpak van
EG-fraude beantwoord.

Tegelijk is daarmee ook gezegd dat die nieuwe structuur waarin het
Eom de hoofdrol moet gaan spelen zich moet beperken tot dat waar het
om gaat: aantasting van de belangen van de EU. Die belangen kunnen
natuurlijk fluctueren. Al naar gelang de vergroting van de ambities van
de EU, zal ook de polsstok van het Eom langer kunnen worden. Maar
richtinggevend blijft daarnaast wel het subsidiariteitsbeginsel dat dic-
teert dat al hetgeen op nationaal niveau kan worden uitgevoerd, daar

9 Rapport 2, p. 170.
10 Rapport 2, p. 178.
11 Rapport 2, p. 179.
12 Rapport 2, p. 179.
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moet gebeuren. Het Comité ziet dit goed door te spreken over een uiterst
minimale communautaire structuur. Aan het hoofd daarvan moet een
Europese openbare aanklager staan die wordt ondersteund door natio-
nale openbare aanklagers. De Europese openbare aanklager selecteert
zaken en bepaalt waar deze worden behandeld.

Drie fasen voor invoering Europees O.M.: enige kanttekeningen

Om tot een werkbare oplossing te komen stelt het Comité voor in een
aantal fasen te opereren. In de eerste fase zou er al een Europese open-
bare aanklager moeten worden aangesteld die onafhankelijk is van alle
Europese instellingen en die bevoegd zou moeten zijn voor interne mis-
drijven. Daaronder zal ook passieve corruptie van communautaire amb-
tenaren moeten worden verstaan. De Europese openbare aanklager
werkt nauw samen met de directeur van Olaf die rechtstreeks aan hem
rapporteert. Hij is onafhankelijk. In een tweede fase zou de competentie
moeten worden uitgebreid tot alle misdrijven die in art. 29 EU staan op-
gesomd. Daarmee bedoelt men waarschijnlijk de daar specifiek opge-
somde misdrijven, te weten terrorisme, mensenhandel, misdrijven tegen
kinderen, illegale drugshandel en illegale wapenhandel, corruptie en
fraude. Dan zou er ook in elke lid-staat een Europees parket moeten wor-
den opgericht dat bevoegd is voor de behandeling van feiten waardoor
de financiële belangen van de EG zijn geschaad. In beginsel moeten deze
Europese parketten de adviezen van de Europese openbare aanklager
opvolgen.

In de derde fase zou er een Eom volgens de voorstellen van Corpus ju-
ris moeten worden opgericht. Dat wil zeggen dat er een ondeelbaar
Europees O.M. moet komen dat gedelegeerde openbare aanklagers in
alle lid-staten heeft die bevoegd zijn voor interne en externe misdrijven
en dat voor de opsporing gebruik maakt van Olaf en van nationale
opsporingsinstanties. De EU moet in deze laatste fase als een Europese
ruimte worden beschouwd voor onderzoek, vervolging, berechting en
tenuitvoerlegging met betrekking tot EU-misdrijven.

De maatregelen die voor de eerste en de tweede fase zijn voorzien,
zouden binnen de derde pijler moeten worden genomen en die van de
derde fase zouden via de IGC moeten worden genomen.

Ik plaats enkele kanttekeningen. Het lijkt me een voortreffelijke ge-
dachte in een eerste fase de Europese openbare aanklager uitsluitend
bevoegd te maken voor interne misdrijven. Daarbij zijn de lid-staten het
minste betrokken en is het communautair belang preponderant. Ik zet
een vraagteken bij de onafhankelijkheid. Enerzijds bestaat in een aantal
lid-staten een traditie van politieke invloed op het opsporings- en
vervolgingsbeleid waar de betrokken autoriteiten graag van af willen.
Anderzijds zijn opsporing en vervolging zulke belangrijke taken dat het
niet verstandig lijkt deze geheel ongecontroleerd te laten uitoefenen. In
dat verband zou het verstandig zijn te overwegen het nieuwe Neder-

Europees O.M. en het subsidiariteitsprincipe 109



landse systeem van art. 128 RO in Brussel te propageren. Dat houdt in
dat de politiek verantwoordelijke minister ook in een concrete zaak een
aanwijzing aan het openbaar ministerie kan geven. Echter zo’n aanwij-
zing moet zijn voorafgegaan door de mededeling van het voornemen
daartoe, zodat het openbaar ministerie de gelegenheid heeft zich daarte-
gen te verzetten. Als de minister toch doorzet, moet de aanwijzing, een
enkele uitzondering daargelaten, in het dossier worden opgenomen, zo-
dat onder meer de rechter daarvan kennis kan dragen. In het geval van
de uitzondering moet in het dossier een verklaring worden gevoegd dat
een aanwijzing is gegeven. Als de aanwijzing strekt tot niet of niet verder
opsporen of vervolgen, moet het parlement worden geïnformeerd, tenzij
het belang van de staat zich daartegen verzet.

Voor de tweede fase is competentie voor de Europese parketten voor-
zien met betrekking tot opsporing en vervolging van de misdrijven van
art. 29 EU. Dat zijn er nogal wat. Is dat niet te ruim? Wordt het subsidiari-
teitsbeginsel hier wel voldoende recht gedaan? Mijns inziens zou per
delictstype moeten worden bezien of het werkelijk nodig is daarvoor
competentie aan de Europese parketten toe te delen. Er zou al heel wat
te winnen zijn als er, na zorgvuldige bepaling van de noodzaak van een
communautaire aanpak, een begin zou worden gemaakt met de aanpak
van externe EU-fraude. Enige coördinatie op supranationaal niveau zou
een stap voorwaarts kunnen zijn. Pas als die ambitie is verwezenlijkt,
zouden met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel verdere stap-
pen kunnen worden gezet.

Voor de derde fase is de schepping van een Europese juridische ruimte
voorzien. Dat betekent dus dat opsporing, vervolging, berechting en ten-
uitvoerlegging voor wat betreft de geëuropeaniseerde misdrijven niet
meer door landsgrenzen worden gehinderd. Internationale rechtshulp
wordt daarmee overbodig. Dat lijkt mij een logisch gevolg van de europe-
anisering van de opsporing en de vervolging.
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Naar een strafrechtelijk
Europa
De U.S.A. als leermodel

A. Slotboom*

De justitiële samenwerking in Europa was binnen de derde pijler vooral
gebaseerd op (bilaterale) verdragen. Een ontwikkeling die onmiskenbaar
is ingezet, is die in de richting van een verdergaande communautarise-
ring van het strafrecht. Na het Europa van de markt en het Europa van
het geld, wordt nu het Europa van het recht gecreëerd.

De conclusies van de Europese top in oktober 1999 in Tampere spre-
ken wat dat betreft boekdelen: de hoofdregel van de wederzijdse erken-
ning van rechterlijke (dus ook: strafrechtelijke) uitspraken is politiek een
sterke uiting van het vertrouwen dat de EU-staten in elkaars rechtssys-
teem hebben, of althans geacht worden te hebben; een permanente een-
heid Eurojust moet worden opgericht om de bestrijding van ernstige vor-
men van georganiseerde criminaliteit te versterken; in de nabije
toekomst moet de rol van Europol worden versterkt. Er is reeds een Euro-
pees Justitieel Netwerk bestaande uit de centrale autoriteiten van de lid-
staten die verantwoordelijk zijn voor de internationale juridische samen-
werking. Daarnaast zien we de opkomst van allerlei Europese instituties
met steeds verdergaande operationele bevoegdheden zoals het Europese
anti-fraude bureau Olaf en een Europees voedselbureau. In januari 2000
heeft de Europese Commissie besloten een onafhankelijke Europese
aanklager in te stellen om de financiële belangen van de Gemeenschap
te beschermen.

Als we een Europees bouwwerk oprichten met eigen regelgeving (op
het terrein van EU-fraudebestrijding, witwassen, voorkoming misbruik
van de Europese munt, eisen die aan de veiligheid van voedsel worden
gesteld) is het niet onlogisch dat ‘Europa’ die regelgeving ook (strafrech-
telijk) zal willen handhaven. Een zwak punt tot nu toe, is de democrati-
sche en rechterlijke controle op deze opsporingsinstanties. Wie bepaalt
de prioriteiten van Olaf, wie houdt toezicht op de opsporingsmethoden
die Europol gebruikt? Hoe moet, kortom, een ‘strafrechtelijk Europa’ er
uit gaan zien?

De situatie in Europa, met regionale (de arrondissementen in Neder-
land, de Bundesländer in Duitsland), bovenregionale c.q. nationale en
supranationale c.q. Europese instellingen en bevoegdheden, vertoont
parallellen met de Amerikaanse situatie. Hèt Amerikaanse recht bestaat

* De auteur is verbonden aan het Openbaar Ministerie, Parket Generaal te Den Haag.
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eigenlijk niet. In de VS bestaan tenminste 51 rechtsstelsels: die van de
vijftig deelstaten en de federatie. Deze beschikken elk over een afzonder-
lijk strafrecht en strafprocesrecht, een afzonderlijk openbaar ministerie,
een afzonderlijke politie en – last but not least – een afzonderlijke rech-
terlijke organisatie. Er is dus niet één openbaar ministerie, maar er zijn
tenminste 51 openbaar ministeries. Het federale stelsel telt alleen al
94 US Attorneys voor de 94 districten. Wat kunnen wij voor Europa leren
van de Verenigde Staten?

Model Penal Code

Tot halverwege de vorige eeuw beschikten slechts enkele staten over een
codificatie van het materiële strafrecht. Het strafrecht was veelal een on-
systematische mengeling van wetten en van ongeschreven recht (com-
mon law), terwijl door wetgevers maar nauwelijks aandacht was besteed
aan het formuleren van algemene beginselen. Het American Law Insti-
tuut heeft daarom een model-wetboek van strafrecht ontworpen, de Mo-
del Penal Code (MPC). De officiële versie is in 1962 tot stand gekomen en
heeft een enorme invloed gehad op de rechtsvorming in de vijftig staten
en het federale systeem. Er is bij de MPC gekozen voor een modelwet,
niet voor een beschrijving van het geldend recht. Het strafrecht werd
voor een dergelijke techniek te omvangrijk en te divers geacht, terwijl er
grotere behoefte bestond aan richtlijnen voor herziening dan aan een
beschrijving en herbevestiging van het geldend recht. Sinds 1962 zijn er
in bijna veertig staten systematische (her)codificaties van het strafrecht
tot stand gekomen die alle beïnvloed zijn door de MPC. De mate waarin
de bepalingen zijn overgenomen in de wetboeken van strafrecht van de
staten, verschilt van staat tot staat, van onderwerp tot onderwerp en van
periode tot periode. De aard van de omschreven delicten lijkt echter
sterk op die in de Europese landen.

De idee van een Corpus Iuris – één wetboek van strafrecht voor heel
Europa – gaat velen te ver. De vraag kan echter gesteld worden of een
Europees Model Wetboek van Strafrecht een positieve uitwerking zal
hebben op een harmonisatie van het strafrecht, zoals dat ook in de
Verenigde Staten het geval was. Er bestaan echter aanzienlijke verschil-
len tussen Amerika en Europa die maken dat een dergelijke voorbeeld-
wet hier minder invloed zal hebben dan in de VS:
– In de VS was het strafrecht onderontwikkeld en verwaarloosd; in Eu-
ropa bestaat een lange traditie op dit gebied.
– In de VS was veel recht niet gecodificeerd en verbrokkeld; in de meeste
Europese landen bestaan al lang codificaties.
– Het Amerikaanse recht is allemaal gebaseerd op hetzelfde systeem van
common law; de verschillen tussen de onderscheiden stelsels in Europa
zijn – qua uitgangspunten en systematiek – veel groter.
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– De culturele identiteit van de staten in de VS is veel homogener dan in
Europa.

Enschedé (1990) acht het onrealistisch veel te verwachten van een har-
monisatie in Europa. Het strafrecht is bij uitstek een rechtsterrein dat
nauw verbonden is met het idee van staatssoevereiniteit en met de tradi-
tionele waardensystemen en sentimenten van een natie. Waarom zou-
den de Europese lidstaten, die elk beschikken over een relatief sophisti-
cated en uitgebalanceerd rechtssysteem, hun eigen systeem opgeven?
Zeker zolang er geen duidelijke winst te behalen is met dit offer. Harmo-
nisatie of unificatie van het strafrecht is geen doel op zich, zoals je dat
wel kunt stellen voor het huwelijksrecht of handelsrecht. De baten van
harmonisatie wegen dan niet op tegen de kosten en energie.

Cruciaal is daarnaast, hoe de rechtshandhavers (politie, O.M., zittende
magistratuur) met de wet omgaan: prioriteitstelling bij de opsporing,
opportuniteitsbeginsel, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, om
maar wat begrippen te noemen. Harmonisatie van wetgeving garandeert
bij de huidige soevereiniteit van de staten en hun juridische systemen,
nog geen uniforme uitvoering van die wetgeving.

Wetgevende bevoegdheden op statelijk en federaal niveau

Het Xth Amendment op de federale Constitutie bepaalt dat alle bevoegd-
heden die niet door de Constitutie aan de federale overheid zijn opge-
dragen noch door de Constitutie worden onthouden aan de staten, zijn
voorbehouden aan de staten en het volk. Als onderdeel van de bevoegd-
heid tot het regelen van de eigen zaken (police power) komt aan de staten
de bevoegdheid toe tot het strafbaar stellen van afkeurenswaardig geacht
gedrag. Elke staat beschikt over een eigen strafrecht voor het gebied van
de staat, waarin onder meer zijn geregeld alle ‘gewone’ delictsoorten zo-
als levensdelicten, delicten tegen de persoon, vermogensdelicten en ze-
dendelicten. De staten hebben grote vrijheid wat de inhoud van de wet-
geving betreft. Behalve door de bevoegdheidsafbakening tussen de
federale overheid en die van de staten, worden door de bepalingen over
grondrechten in de Constitutie echter enkele grenzen gesteld aan de aard
van de gedragingen die door de wetgever strafbaar kunnen worden ge-
steld en de aard van de straffen die kunnen worden opgelegd. Het Euro-
pese Verdrag voor de Rechten van de Mens vervult in Europa een verge-
lijkbare rol.

In de strafwetgeving van de staten neemt het territorialiteitsbeginsel
een voornamere plaats in dan in de federale wetgeving. Een staat heeft
rechtsmacht wanneer een strafbaar feit of een gevolg daarvan zich bin-
nen de grenzen van die staat heeft afgespeeld. Voor de effectuering van
de rechtsmacht in gevallen waarin de verdachte zich buiten de staat be-
vindt, bestaat een systeem van rechtshulp tussen de staten. Dit is niet op
federaal niveau geregeld; in de VS is het uitgangspunt dat de deelstaten
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in deze soeverein zijn, zodat bijvoorbeeld uitlevering ter vervolging of
executie moet worden verzocht aan een andere deelstaat als de betrok-
kene zich daar bevindt. De deelstaten hebben hiervoor wetgeving die
gebaseerd is op een ‘uniforme’ modelwet (de Uniform Extradition and
Rendition Act van 1980).

Voorbeelden van onderwerpen die door de federale Constitutie aan de
staten zijn onttrokken, zijn buitenlandse betrekkingen en het munt-
wezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de federale wetgever be-
paalde onderwerpen uitputtend regelt zodat voor de statelijke wetgevers
geen ruimte resteert (preemption doctrine), en dat een statelijke wet in
strijd is met een bepaling van de federale Constitutie, bijvoorbeeld waar
het gaat over de interstatelijke handel.

De federale overheid heeft in de eerste plaats dezelfde bevoegdheden
als de staten ten aanzien van federale gebieden (Washington DC en en-
claves binnen het grondgebied van staten zoals legerkazernes, postkan-
toren, gebouwen van federale gerechten, gevangenissen en nationale
parken). De strafwetgevende bevoegdheid van de federale wetgever be-
treft in de tweede plaats gedragingen die een direct federaal belang be-
treffen of die in verband staan met onderwerpen die tot de competentie
van de federale overheid behoren, ongeacht of zij op federaal of op state-
lijk grondgebied voorkomen. Van een direct federaal belang is niet alleen
sprake als het feit op federaal grondgebied plaatsvindt, maar ook als bij-
voorbeeld de federale overheid als zodanig, de federale financiën, de fe-
derale rechtspleging of federaal personeel worden geraakt. Onderwerpen
die tot het domein van de federale overheid behoren zijn onder meer de
inkomstenbelasting, de post en de interstatelijke handel. Als federaal
delict is bijvoorbeeld strafbaar gesteld het gebruik maken van de post
met het oog op het bedriegen van een ander met het oogmerk om geld of
goed te verkrijgen (mail fraud).

Verruiming federaal strafrecht

Vooral als gevolg van een ruime uitleg van de Commerce clause – op basis
waarvan de federale overheid bevoegd is het handelsverkeer tussen de
staten te regelen – is het federale strafrecht de laatste decennia sterk in
omvang toegenomen. Een voorbeeld van een onlangs in de United States
Code opgenomen delict is carjacking, het met het oogmerk om dood of
zwaar lichamelijk letsel te veroorzaken door middel van geweld of inti-
midatie afpakken van een auto ‘that has been transported, shipped, or
received in interstate commerce or foreign commerce’. Er is dus een uit-
drukkelijk verband vereist met de interstatelijke handel, hetgeen leidt tot
een onevenwichtige en inconsistente wetgeving: de toevallige omstan-
digheid van overschrijding van de staatsgrenzen wordt tot een wezenlijk
onderdeel van het feit gemaakt.

Het bereik van het federale strafrecht is de laatste decennia steeds ver-
der verruimd – met of zonder uitdrukkelijke verwijzing naar de inter-

U.S.A. als leermodel 115



statelijke handel; steeds meer gedragingen zijn door de federale wetgever
strafbaar gesteld. Het gaat vaak om soorten delicten die ook volgens het
recht van de staten strafbaar zijn, zoals vermogensdelicten, valsheids-
delicten, bedrog, wapendelicten, kansspeldelicten en drugsdelicten.
Handelingen met betrekking tot harddrugs zijn bijvoorbeeld zowel door
wetgevers van de deelstaten als door de federale wetgevers strafbaar ge-
steld. In geval van conflict, gaat de federale wet vóór.

Tegen de uitbreiding van het aantal federale delictsomschrijvingen
bestaat een groeiende weerstand, onder meer ingegeven door opvattin-
gen over een juiste verhouding tussen federatie en deelstaten en door de
zware werkbelasting van de federale gerechten. Er zijn 94 federale district
courts, 12 appèlrechtbanken (Circuit Courts) en het Supreme Court als
hoogste rechtsinstantie.

Overlappende jurisdictie

Negentig tot 95% van alle strafvervolgingen vindt momenteel plaats voor
de gerechten van de deelstaten: algemene of bijzondere rechtbanken
(met uiteenlopende namen als district court, superior court, circuit
court, court of common pleas of – voor de geringere zaken – county,
municipal, small claims, police, traffic courts). Daarboven appèl-
rechtbanken en een Supreme Court.

Iemand kan na een vrijspraak of een veroordeling door een statelijke
rechter, wegens hetzelfde feit vervolgd worden door de federale overheid
of de overheid van een andere staat. Ondanks het grote gewicht dat aan
de ne bis in idem-regel wordt gehecht, verzet de federale Constitutie zich
daar niet tegen. De reden hiervan hangt samen met de federale structuur
van de Verenigde Staten: elk stelsel (dat wil zeggen de staten èn de fede-
ratie) is soeverein en heeft het recht om het recht binnen de grenzen van
zijn bevoegdheid te handhaven. Dit wordt de dual sovereignity doctrine
genoemd. Er zijn ook pragmatische redenen: de doelmatigheid van de
federale rechtshandhaving zou in het gedrang komen als een veroorde-
ling van iemand door de statelijke rechter tot een geringe straf wegens
een licht feit, vervolging en veroordeling van die persoon door de fede-
rale overheid zou beletten van een ernstig federaal delict waarbij een
belangrijk federaal belang in het geding is. Omgekeerd kan zich ook het
geval voordoen dat een gedraging een licht feit naar federaal recht ople-
vert, maar een ernstig delict naar statelijk recht.

Er is wel enige bescherming tegen dubbele vervolging, onder meer
omdat het federale O.M. het beleid heeft, geen federale vervolging in te
stellen na een statelijke vervolging wegens hetzelfde feit behoudens het
bestaan van gewichtige redenen – één en ander ter beoordeling van een
hoge departementsambtenaar – en dat iemand voor delicten die betrek-
king hebben op één feitencomplex tegelijkertijd moet worden berecht.
Er zijn echter veel ‘gewichtige redenen’ en een dubbele vervolging komt
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niet zelden voor. Eén van de redenen hiervoor is de gedecentraliseerde
organisatie van het federale O.M.

Het naast elkaar bestaan van voor een belangrijk deel overlappende
strafwetgevingen van de federale overheid en van de overheden van de
staten kan in de praktijk tot diverse problemen leiden. Eén daarvan is de
vraag welke overheid tot vervolging overgaat van een feit dat zowel straf-
baar is volgens federaal recht als volgens het recht van een staat. Civiele
geschillen kunnen veelal naar keuze aan een statelijke of federale recht-
bank worden voorgelegd, hetgeen forum shopping in de hand werkt, zo-
als we recentelijk gezien hebben bij de Amerikaanse presidents-
verkiezingen. De vraag of een veroordeling wegens een federaal delict in
de weg staat aan vervolging en berechting wegens een statelijk delict en
omgekeerd, kan met ‘nee’ beantwoord worden (zie hierboven); dit roept
echter weer vragen op over de rechtsbescherming van verdachten. Daar-
naast kunnen zich onder meer problemen voordoen door het ontbreken
van voldoende coördinatie van opsporingsactiviteiten van verschillende
overheden, de toelaatbaarheid van bewijs dat volgens de regels van de
ene staat onwettig is verkregen en volgens een andere staat niet, enzo-
voort.

Handhaving van het gemeenschapsrecht

De Europese Unie kent op het communautaire niveau geen eigen
strafrechtssysteem dat te vergelijken is met het federale stelsel in de VS.
Problemen in de competentie-afbakening tussen de verschillende wetge-
vers op het terrein van het strafrecht, zoals deze in de VS voorkomen tus-
sen het federale systeem en de deelstaten, komen op het terrein van het
materiële strafrecht dan ook niet voor binnen de Europese Unie. Er be-
staan dus (nog) geen afbakeningsproblemen voor wat betreft de onder-
linge bevoegdheid tot strafbaarstelling.

Het gemeenschapsrecht is in de regel voor de tenuitvoerlegging en
voor de rechtsbescherming aangewezen op de nationale rechtsstelsels
van de lidstaten. Zelfs rechtstreeks werkende verordeningen moeten
door de lidstaten vaak nog worden aangekleed; zonder aanwijzing van
organisaties, zonder het nemen van passende sanctiemaatregelen en
rechtsbeschermingsmaatregelen zijn de verordeningen veelal onuitvoer-
baar en niet te handhaven. De nationale handhavingsstelsels- en praktij-
ken bepalen in belangrijke mate of en hoe de naleving van het
gemeenschapsrecht wordt gecontroleerd en gesanctioneerd, want de
communautaire bevoegdheden om adequaat toezicht uit te oefenen zijn
beperkt en het afdwingen van de handhavingsplicht evenzeer.

Het EEG-Verdrag voorziet slechts op het terrein van de oneerlijke me-
dedinging expliciet in een communautaire handhavingsweg, waarvoor
zowel communautaire controle- als sanctiebevoegdheden zijn voorzien.
Dit heeft de Gemeenschap niet verhinderd om in het kader van haar
uitvoerings- en algemene toezichtsbevoegdheden allerhande vormen
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van Europese inspectie uit te werken in concrete marktsectoren (wijn,
olijfolie). Europese inspecteurs zien niet alleen toe op de nationale hand-
having, maar kunnen ook ter plaatse in de bedrijven controles uitoefe-
nen, zij het in samenwerking met de bevoegde nationale organen. Daar-
bij is er een duidelijke tendens naar de verzelfstandiging van de
communautaire controle en naar het oprichten, via communautaire
voorschriften en co-financiering, van gespecialiseerde controle-organen
in de lidstaten.

In het verleden is door het gemeenschapsrecht aan de lidstaten veel
beleidsruimte gelaten bij het nakomen van hun communautaire
uitvoerings- en handhavingsplicht. Door de materiële en procedurele
verschillen in de wetgeving, door de verschillen in de
handhavingspraktijk- en inspanning is het resultaat dat er inzake con-
trole, opsporing en sanctionering van inbreuken op het gemeenschaps-
recht grote verschillen bestaan tussen de lidstaten. Op die manier hoeft
het niemand te verwonderen dat er op georganiseerde schaal illegaal en
gevaarlijk afval kan worden gedumpt in de EG, gefraudeerd kan worden
tegen de EG-begroting enzovoort. De Europese overheden hebben nau-
welijks de bevoegdheid om zelfstandig controlerend en sanctionerend
op te treden. De volle doorwerking van het gemeenschapsrecht wordt
daarmee gefrustreerd. Nochthans wordt, naarmate de Europese integra-
tie – en daarmee de gemeenschapsbevoegdheden – in de breedte en in
de diepte toeneemt, de nakoming van het gemeenschapsrecht en dus
het afdwingen van de rechtsorde van de EG meer en meer de kern van de
zaak.

We zien dan ook binnen de EU een tendens tot uitbreiding van de mo-
gelijkheden om de handhaving van de communautaire regelgeving te
verbeteren door middel van uitbreiding van de oplegging van sancties
die mede of vooral een punitieve en preventieve strekking hebben. Het
Europese Hof van Justitie heeft de bevoegdheid van de Gemeenschap
erkend om in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ad-
ministratieve sancties voor te schrijven aan de lidstaten, die door de lid-
staten moeten worden opgelegd aan frauderende marktdeelnemers. In
het kader van de landbouwhervorming is een geïntegreerde landbouw-
controle voorgeschreven, die mede vergaande punitieve sanctie-
bepalingen (procentuele administratieve kortingen bij subsidiefraude,
en uitsluitingen) inhoudt. Hetzelfde geldt voor visserijcontroles. Dit alles
kan tot op zekere hoogte vergeleken worden met de tendens tot federali-
sering van het strafrecht binnen de VS.

De politie

De politie in de Verenigde Staten is in hoge mate gedecentraliseerd, met
zo’n zeventienduizend instellingen die in grootte variëren van één tot
meer dan dertigduizend medewerkers. Naar gelang de jurisdictie, kun-
nen de instellingen ingedeeld worden naar drie niveau’s: lokaal (ge-
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meente of county), statelijk en federaal. De bevoegdheden – met name
waar het gaat om opsporingsonderzoek – overlappen, waardoor het kan
voorkomen dat een onderzoek door de lokale politie geopend wordt,
maar later – om vaak onduidelijke redenen – overgenomen door de state-
lijke of federale politie.

In Amerika heeft altijd de angst bestaan voor een te grote invloed van
de federale overheid; daarom had de (voorloper van de) FBI bij de op-
richting in 1908 slechts beperkte bevoegdheden: onderzoeken op het
gebied van de antitrust wetgeving, faillissementen, fraude en de inter-
statelijke handel. De bevoegdheden zijn echter gaandeweg en vaak
sluipenderwijs uitgebreid, veelal door wetgeving naar aanleiding van
incidenten (een mooi voorbeeld hiervan is de moord op Kennedy; er
bleek geen federale wet te bestaan die dit verbiedt, waardoor de FBI zich
er aanvankelijk niet mee mocht bemoeien). Formeel legt de FBI via de
Attorney-General verantwoording af aan het Congres.

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kreeg de FBI ook BVD-achtige
bevoegdheden, waar echter door te weinig juridische en politieke con-
trole behoorlijk misbruik van is gemaakt: in het geheim volgde men de
persoonlijke en politieke activiteiten van (toekomstige) Congresleden,
vakbondsleiders, vermeende communisten en later fascisten, en alle
overige personen die wel eens een gevaar voor de staat zouden kunnen
opleveren. De gegevens werden in geheime dossiers opgeslagen, alleen
toegankelijk voor de directeur van de FBI. Dit alles heeft het publiek ver-
trouwen in de regering en zijn organen geen goed gedaan. Er zijn na het
tijdperk Hoover allerlei waarborgen ingebouwd om dergelijke excessen
te voorkomen, in de vorm van extern toezicht op de CID-functie van de
FBI, richtlijnen voor de omgang met gegevens en de wijze van verant-
woording, openbaarheid van de dossiers, en dergelijke.

In de meeste democratische staten zijn opsporingstaken en BVD-
achtige taken aan verschillende instellingen toebedeeld, omdat zij an-
dere werkwijzen en bevoegdheden vereisen. Met het (verkennend) on-
derzoek naar georganiseerde misdaad vervagen overigens de grenzen
tussen beide. In dit verband moet de vergaande bevoegdheid die aan
Europol wordt toegekend om persoonsdossiers aan te leggen, met het
nodige wantrouwen worden bekeken.

De FBI is ook verantwoordelijk voor Rijksrecherche-achtig onderzoek
naar corruptie bij de politie. Dit heeft de verhouding met de gewone po-
litie geen goed gedaan.

Aan de ene kant zien we dus vergaande, en soms te weinig gecontro-
leerde bevoegdheden bij de FBI. Het Amerikaanse systeem van checks
and balances leidt er anderzijds toe, dat men niet teveel macht wil leggen
bij één (federale) (politie-)instelling. Dit werkt echter versnippering en
onderlinge competentiestrijd in de hand; zo houden naast de FBI en de
gewone politie, de Drug Enforcement Administration, Immigration and
Naturalisation Services, de US Customs Service, de US Coast Guard en
het leger zich bezig met (opsporings)onderzoeken op het gebied van
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drugs. Bij tijd en wijle bestrijden ze elkaar te vuur en te zwaard; dit gaat o
ver dat men bewust elkaars zaken kapot maakt (Verbruggen, 1995).
Naast de inlichtingendienst van de FBI opereren de CIA en de United
States Secret Service op gedeeltelijk overlappende terreinen.

Slotbeschouwing

In de toekomst zullen we meer en meer ingewikkelde internationale, de
territoriale rechtsmacht overstijgende strafzaken zien. Niet moeilijk voor
te stellen is een drugsdeal in Frankrijk, gesloten tussen een Fransman en
een Italiaan, waarbij de drugs voor de Duitse markt bestemd zijn en aan-
gevoerd worden uit Turkije door een groep Joegoslaven. Om het trans-
port mogelijk te maken is een Oostenrijkse douanebeambte omgekocht;
die zet het ontvangen geld op een rekening bij een Luxemburgse bank en
investeert het later in onroerend goed in de Nederlandse Antillen. Zon-
der een of andere instelling die Europese rechtsmacht heeft, is een onge-
hoorde hoeveelheid bilaterale samenwerking nodig om dergelijke zaken
te onderzoeken en bewijs te verzamelen. Ongecoördineerd politie-
optreden in het ene land kan de criminele organisatie alarmeren en het
werk van onderzoekers in andere landen ruïneren. Het behandelen van
een dergelijke zaak zou vrij simpel zijn als de feiten een overtreding van
een Europese regel waren en een Europese handhavingsorganisatie de
zaak kon onderzoeken volgens Europese strafvorderingseisen. Een Euro-
pese aanklager zou vervolgens de verdachten voor een Europese rechter
brengen. Bij een veroordeling zou de straf geëxecuteerd kunnen worden
in het land van herkomst van de verdachte(n).

Voorlopig zal bovengeschetst beeld toekomstmuziek zijn. Toch zien
we, dat de Europese Gemeenschap steeds meer haar eigen regels, ook
strafrechtelijk, wil gaan handhaven. Met de Amerikaanse lessen in het
achterhoofd, wil ik hierbij een aantal zaken overwegen. Voorop gesteld
zij dat naarmate de interstatelijke samenwerking beter geregeld is, er
minder op supranationaal niveau belegd hoeft te worden. Aan die inter-
statelijke samenwerking (bijvoorbeeld de wederzijdse erkenning van be-
wijs en rechterlijke uitspraken; efficiënte procedures voor wederzijdse
rechtshulp en uitlevering) is in Tampere een flinke (verdere) impuls ge-
geven.

Een helder beeld over wat er nu supranationaal geregeld moet worden,
lijkt te ontbreken. Het is ook lastig hiervoor sluitende criteria te beden-
ken. We hebben geen ‘Europees gebied’ vergelijkbaar met het Ameri-
kaanse federale gebied. Welke zaken zouden dan ratione materiae Euro-
pees geregeld moeten worden? Alleen het feit dat bij een misdrijf een
landsgrens overschreden wordt vormt onvoldoende reden, en heeft in
Amerika tot merkwaardige wetgeving geleid. Wat dan wel? Bepaalde, na-
der te noemen vormen van georganiseerde criminaliteit (vergelijk de
‘mandaatgebieden’ van Europol of de vroege FBI), maar waarom dan
sommige vormen wel en andere niet? Alle grensoverschrijdende georga-
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niseerde criminaliteit? Misdrijven tegen Europese instituties of Europese
ambtenaren? Misdrijven door Europese ambtenaren? Misdrijven die di-
rect verbonden zijn met Europese regelgeving zoals rechtstreekse
subsidiestromen?

Het Europese subsidiariteitsbeginsel (alleen díe dingen supranationaal
regelen die je niet aan de lidstaten kunt overlaten – vergelijk de Ameri-
kaanse Constitutie) pleit voorlopig voor beperkte taken van Europese
organen. Voorts lijkt het verstandig, een onderscheid te maken tussen
toezichthoudende taken of instanties, en instanties met opsporings- en
vervolgingsbevoegdheden.

Bij het beleggen van taken en bevoegdheden bij supranationale orga-
nen zijn de sleutelwoorden: transparantie, democratische legitimatie en
rechtmatigheidstoetsing. Transparantie betekent onder andere, dat niet
verschillende voorzieningen gecreëerd worden met overlappende be-
voegdheden. De Amerikaanse drugsbestrijding is een lichtend voorbeeld
van hoe het niet moet. Dus geen Olaf naast Europol, geen Eurojust naast
het Europees Justitieel Netwerk, tenzij volstrekt helder is wat de meer-
waarde is van het een boven/naast het ander. Transparantie betekent
ook, dat helder is hoe de verhouding met de nationale opsporings-
instanties geregeld is. Als Europol in Nederland een onderzoek verricht,
staat het dan onder het gezag van de Nederlandse politie? Krijgt Eurojust
enige vorm van aanwijzingsbevoegdheid richting de nationale parket-
ten? En als het antwoord op die laatste vraag ontkennend luidt, creëer je
dan niet een papieren tijger?

Met democratische legitimatie bedoelen we politieke controle op de
prioriteitsstelling en hoe dat in de praktijk heeft uitgewerkt. Een Europol
die zich sluipenderwijs ontwikkelt tot een Europese geheime dienst zoals
dat met de FBI gebeurd is, lijkt geen aanlokkelijk vooruitzicht. Er dienen
heldere verantwoordingslijnen te zijn over het werkprogramma en wat
daarvan is terecht gekomen. Het Europese Parlement zou hier een rol in
kunnen vervullen. Ook hier de vraag, wat Europese prioriteiten beteke-
nen voor de nationale prioriteitsstelling en capaciteitstoedeling.

Voor wat betreft de rechtmatigheidstoetsing: om ‘Europese Van Traa-
toestanden’ te voorkomen en uit het oogpunt van rechtsbescherming
voor de burger, moet het handelen van Europese opsporingsinstanties
onderworpen zijn aan magistratelijke controle. De vorm waarin dat ge-
beurt kan op verschillende wijzen ingevuld worden; in ieder geval moet
het een onafhankelijke instantie zijn die los staat van de politiek.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in co-operation with the publishing house Gouda Quint BV.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue is (vol. 27, nr. 2, 2001): A European criminal justice
system.

Combatting organised crime in Europe; a comparative perspective
M. den Boer
The concept of organised crime has dominated the crime-control
agenda of the EU Member States since the early nineties. Despite the
development of a joint approach within the framework of Police and
Judicial Co-operation in Criminal Matters (Title VI TEU), considerable
differences between the Member States remain concerning their
definition of organised crime, their law enforcement infrastructure, and
their strategic policy agendas. Meanwhile, the EU Member States are
exposed to Europeanisation, following the adoption of joint legal
instruments and action programmes. Notwithstanding the tendency to
harmonise and converge, an EU-wide research project reveals that
elements within criminal justice systems that specifically target
organised crime have not been subject to fundamental reforms as a
consequence of Europeanisation. Nevertheless, each EU Member State
has created central facilities within the police and prosecution services
to channel and coordinate international information flows. The
enlargement of scale and centralisation have however not ruled out
decentralisation patterns.

The European Convention on mutual assistance in criminal cases;
co-operation in criminal cases
J. Koers
This article deals with the place and function of the European
convention on mutual assistance in criminal cases. Its relation to other
conventions is discussed. It is emphasised that for rules pertaining to
the contents of an international request for legal assistance the judicial
authorities must still refer either to article 14 of the European
convention on mutual assistance in criminal cases or to article 37 of the
Benelux extradition treaty and convention on mutual assistance in
criminal cases. One of the conclusions is that it is a deficiency that the
European money-laundering and confiscation convention is not
included in article 1 of the European convention on mutual assistance
in criminal cases. As a consequence international requests for legal
assistance with a view to confiscation (and, generally, the use of means
of coercion) for example may not be exchanged between judicial
authorities directly. The relaxation of the international legal assistance

123



procedure and clarification of a number of specific types of legal
assistance are pointed out. The article examines, along general lines,
the rules pertaining to: interrogation by video link (article 10);
examination of witnesses or expert witnesses by telephone link (article
11); controlled resale (article 12); joint investigation teams (article 13);
infiltration (article 14); the interception and recording of telecommuni-
cations messages (articles 17 -21). It is one of the conclusions that the
European convention on mutual assistance in criminal cases is
innovative in a number of respects. Article 4 allows for the possibility
that in the execution of an international request for legal assistance the
executing authority takes into account the formalities and procedures
indicated by the requesting authority as much as possible. The
requested state may deviate from these procedures if they conflict with
the fundamental principles of the requested state. Article 13 of the
convention provides a basis for setting up joint investigation teams.
With regard to controlled resale and cross-border infiltration the
European convention on mutual assistance in criminal cases has little
news to offer to the Netherlands. Regarding the increasing communica-
tions via mobile networks or satellites, articles 17-22 are important.
When the convention is ratified the Dutch legislator will, in some
instances, have to provide glosses for the Dutch situation, or even draft
new legislation.

The magistrat de liaison; a pioneer in the international co-operation
P.C. Kortenhorst en P.A.M. Verrest
Magistrats de liaison are either public prosecutors or judges, sent by
their own state to the Justice Department of another state in order to
facilitate international co-operation. The work of a magistrat de liaison
consists of a wide variety of activities, mostly situated in the fields of
mutual aid in criminal cases, criminal investigations and extradition.
But magistrats de liaison also take part in international negociations
and finally, provide both the host state as well as the Justice department
of their own state with accurate information. The magistrat de liaison is
beyond any doubt in a very privileged position to detect problems in
the fields of international justice co-operation. In the co-operation
between France and the Netherlands, problems of the kind are mainly
due to a lack of communication between investigative authorities. Poor
knowledge of foreign law and of comparative law techniques also may
lead to misunderstandings, as do uncertainty about the status of
international treaties and procedures, and a lack of trust in each other’s
criminal policies. Though future developments, such as the creation of
Eurojust, may enter directly into the field of activities of the magistrat
de liaison, it seems, to be an established fact that the presence of a
justice representative in a foreign country is very important.
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Europe and administrative law enforcement; trends and challenges
A.P.W. Duijkersloot en R.J.G.M. Widdershoven
In this article, the issue of the influence of the EU on national
enforcement by way of administrative law is discussed. Two main issues
are addressed. First, the extent to which the EU has had an effect on
this type of law enforcement in the Netherlands up until the present
time. Second, the challenges the EU poses to this type of law enforce-
ment in the future. The influence of the EU has resulted in a kind of
administrative law enforcement which can be qualified as more
deterrent. Under the influence of EU law, more severe and even
punitive sanctions were introduced in Dutch administrative law. Also,
EU law restricted the possibilities of forbearance by national authori-
ties. A growing interference of the EU can be distinguished regarding
the supervision of enforcement. Where initially only European
inspectors in the field of competition law had operational supervisory
powers towards market participants in the Member States, now also
inspectors of Olaf have obtained such powers. Their national counter-
parts will have to give the necessary assistance. This development raises
some questions for the Netherlands: first and foremost whether the
national civil servants charged with supervisory tasks are sufficiently
equipped to be able to give effective assistance, and second, whether
the Olaf-investigations contain sufficient guarantees. The answer to
both questions could be given in a national regulation which comprises
a further elaboration on the Olaf-investigation. Finally, we observed that
the instruments for the transnational execution of administrative
sanctions are insufficient and should be developed.

Recommendations; on the ‘soft law’ of the Council of Europe
J.F. Nijboer
In the Europe of ‘the forty-two’ (the Council of Europe) many different
ways of influencing the member states exist. In this article a form of
‘soft law’ is explained and illustrated: the Recommendations of the
Committee of Ministers. Attention is given to the process of drafting
such Recommendations and the implementations by the member
states. This type of instrument seems to be influential, although it is not
easy to see exactly where it works (except for legislation, explicitly
initiated on the basis of a Recommendation). In this article three
concrete Recommendations are discussed: R(97)3 on witness protection
and the rights of the defence, R(95)12 on the management of criminal
justice, and R(99)3 containing uniform rules for medico-legal autopsies.

Forensic expertise; European harmonisation
J.F. Nijboer and W.J.J.M. Sprangers
In this article the European harmonisation in forensic expertise is
discussed along three key aspects: the international exchangeability of
investigation results, the impact of the principle of equality of treatment
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of citizens in Greater Europe and quality assurance and enhancement
in the criminal justice system in general and in forensic expertise in
particular. A strong stimulant for further harmonisation, especially with
respect to investigation results that have to be exchanged cross-border,
comes from the Presidency Conclusions of the Tampere European
Council (October 1999) that announces among other things a striving
for mutual recognition of legally obtained evidence. Besides that, the
European Court of Human Rights (ECHR) strongly advocates the equal
treatment of the European citizens. However the ECHR’s starting point
is that the judicial rules belong to the national jurisprudence and thus
equal treatment cannot be forced easily. Quality improvement is a
strong driving force but applied until now on single links of the judicial
chain only. More emphasis should be given to the quality improvement
of the whole chain. Investigations of the effects of European decisions
can be very helpful for the necessary harmonisation. Funds should be
made available from national and international institutions to stimulate
these investigations into the desirability and necessity of harmonisation
in forensic expertise.

Towards a legal Europe; what the U.S.A. can teach us
A. Slotboom
In Europe an evolution of the dissimilar legal systems towards an
ongoing communisation of criminal law is discernible. After the
creation of an economic and monetarian Europe, we observe the
creation of a legal Europe. The final outcome of this process is rather
unclear at this point of time. The European situation however, with
regional, national and international judicial entities and competencies,
shows features comparable with the situation in the USA. In the USA, 51
different legal systems at least exist: the fifty federal states together with
the federation itself. In this article outlines are drawn with regard to the
lessons Europeans could learn through comparison with the USA.
Departing from a description of the USA model (the model penal code,
legislative competencies, jurisdiction and the organisation of the police)
similarities and dissimilarities are sketched in comparison with the
European legal framework. This will prompt a number of thoughts with
regard to the possible establishment, tasks and competencies of
international institutions regarding the European criminal law system.
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Journaal

Het WODC op Internet: www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten;

– overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuur-
bestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van

statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC-
informatiedesk (e-mail:
wodcinfo@wodc.minjust.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
ministerie van justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
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De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19

e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl
Bestelwijze:
De WODC-thesaurus 1997 kost ƒ 10,-
per ex.
tel.: 070-3 70 65 54 (mw. A. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: aeind@best-dep.minjus.nl

Themanummers Justitiële
verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.

JV3, 2001, april: Slachtoffers
JV4, 2001, mei: Private opsporing
JV5, 2001, juni: Marokko
JV6, 2001, juli/augustus: Exclusie
JV7, 2001, September: Overzicht van
onderzoek op justitieel terrein

Congressen

De euthanasiewet in de praktijk
Het congres is bedoeld voor leden
regionale tuchtcolleges; rechtbanken –
voorzitter strafkamer; O.M.; artsen,
betrokken bij euthanasie en bij
zelfdoding; gemeentelijke lijkschou-
wers; inspecteurs voor de volksge-
zondheid. Met medewerkering van
o.a.: prof. mr E. Ph. R. Sutorius
(hoogleraar strafrecht Universiteit van
Amsterdam, voorheen advocaat in
verschillende euthanasiezaken); mr. M.
Oosting (advocate in de Brongersma-
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zaak (‘klaar met leven’-problematiek);
E. B. Chabot (psychiater/
psychotherapeut De Geestgronden te
Bennebroek); drs. R. J. Joncquière
(arts, directeur NVVE); drs. B. R. van
Beusekom (arts, senior-inspecteur
voor de volksgezondheid); dr. Anne
Mei The (juriste, wetenschappelijk
onderzoeker Vrije Universiteit
Amsterdam, auteur van Paliatieve
behandeling en communciatie en
Vanavond om 8 uur ...’) dr. C. M. P. M.
Hertogh (verpleeghuisarts en ethicus,
Vrije Universiteit Amsterdam).
Datum: 27 maart 2001
Plaats: De Eenhoorn Amersfoort
Inlichtingen: Medilex tel.: 030-6933887.

International Conference on Legal
Medecine and Forensic Sciences
The conference is intended to
exchange points of view on many
different areas of legal medicine and
forensic sciences, with a particular
emphasis on clinical aspects. Major
topics (invited speakers): Drugs and
toxicology (Kintz, Zweipfenning, Uges,
De Vries); defenceless victims (Van Es,
Reesink, Bilo, Comijs); serial killer
(Frank G. Gijgink, Ensink, Schippers,
Van Peursen); firework disaster
Enschede (Gelderblom, Wiersinga,
Maat, Van der Kuijl, Van Ingen);
odontology (De Valck, Willems,
Smeets, Whittaker); digital techniques
(Callagher, Wolf, Marc, tba); crime
scene management and DNA
(Eversdijk, Eikelenboom, Kloosterman,
Schneider). Abstract submission
deadline: December 30th, 2000.
Datum: 5-7 april 2001
Plaats: Madurodam, George
Maduroplein 1, 2584 RZ The Hague,
The Netherlands
Information: Scem Conference service,
P.O. Box 21, 4196 ZG Trigt, The
Netherlands. Tel.: 0345-576642; fax:
0345-571781; e-mail scem@scem.nl

Conferentie 25 jaar Schadefonds
Geweldsmisdrijven; ‘Het slachtoffer
tegemoet’
In 2001 bestaat het Schadefonds 25
jaar. Het beroep dat op het fonds
wordt gedaan, stijgt gestaag. Toch lijkt
het weinig bekend te zijn. Het aantal
aanvragen beweegt zich rond de 3.500
per jaar, hetgeen niet te rijmen is met
de hoge aantallen geweldsslachtoffers
volgens de criminaliteitscijfers en
slachtofferenquêtes. IVA Tilburg heeft
onderzoek gedaan naar de vraag:
welke en hoeveel slachtoffers zouden
voor uitkering uit het fonds in
aanmerking komen, en hoe bereik je
ze? Daarnaast zal men ingaan op
hetgeen van buitenlandse schade-
fondsen is te leren en zal de website
voor het Schadefonds in gebruik
worden genomen. Sprekers: (onder
anderen) M.S. Groenhuijsen (KUB),
M.A.F. Tan-de Sonnaville (vz.
Commissie Schadefonds Gewelds-
misdrijven), A.H. Korthals (Minister van
Justitie), B.P.R. Gersons (AMC), M.M.
de Boer (Beleidsmedewerker Clara
Wichmann Instituut), Y. Buruma
(KUN), P.H.A. Frissen (KUB).
Datum: 12 april 2001, 10.15u.-16.30u.
Plaats: Nieuwe Kerk, Den Haag
Inlichtingen: Vermande Studiedagen,
Postbus 20, 8200 AA Lelystad, tel.:
0320 237714, fax: 0320-233158.

Getuigenissen van trauma
Voor een oorlogstribunaal, in de asiel-
of erkenningsprocedure of in een
therapie leggen oorlogsgetroffenen of
politiek vervolgden een getuigenis af
over hun traumatische ervaringen. Zij
getuigen om hun ervaringen van
vervolging, oorlog en geweld vast te
leggen voor de geschiedenis of om
misstanden in de publiciteit te
brengen. Welk juridisch of maatschap-
pelijk effect heeft het afleggen van een
getuigenis? Wat zijn de motieven van
de getroffenen? Welke gevolgen heeft
het voor hen? Op het engelstalige
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symposium geven internationale
sprekers hun antwoord op deze
vragen. Sprekers vertegenwoordigen
verschillende disciplines (psychiatrie,
psychologie, geschiedkunde en
rechten). Het symposium wordt
georganiseerd door Centrum ’45,
centrum voor de behandeling van
oorlogsgetroffenen en vervolgden.
Datum: Donderdag 10 mei 2001
Plaats: Hooglandse Kerk, Middelweg 2
te Leiden
Inlichtingen: Leids Congres Bureau,
postbus 16065, 2301 GB Leiden, fax:
071-5128095. Email:
info@leidscongresbureau.nl. Zie voor
meer informatie: www.centrum45.nl/
symp0.htm.

Legitieme strafvordering en
mensenrechten
In vervolg op het project Strafvordering
2001 organiseren de vakgroepen
straf(proces)recht en criminologie van
de juridische faculteiten in Utrecht,
Rotterdam, Maastricht en de Open
Universiteit, die samenwerken in de
onderzoeksschool Rechten van de
Mens, het congres Legitieme
strafvordering en de rechten van de
mens. Op sommige plaatsen is eerder
dit congres aangekondigd voor
27 april, maar die datum is inmiddels
verschoven. De organisatie wil de
congresbundel met bijdragen van
verschillende onderzoekers vooraf aan
de deelnemers toesturen en verzoekt
nu vooral de nieuwe datum 1 juni te
reserveren. Nadere berichten over de
inschrijving e.d. volgen.
Plaats: Universiteit Maastricht
Organisatie: de vakgroepen straf(pro-
ces)recht en criminologie van de
juridische faculteiten in Utrecht,
Rotterdam, Maastricht en de Open
Universiteit
Informatie: C.H. Brants
(C.Brants@law.uu.nl), P.A.M. Mevis
(Mevis@frg.eur.nl), E. Prakken
(Ties.Prakken@strafr.unimaas.nl)

Sixth International Metropolis
Conference
Migration policies: balancing
admission and restriction; citizenship,
equality and diversity; local integration
policies; Migration and the cultural
transformation of cities.
Plaats: Rotterdam, The Netherlands
Organisatie: The Metropolis secretariat,
in cooperation with the City of
Rotterdam and the Netherlands
Ministry of the Interior
Informatie: MPI, ’s-Lands Werf 20-21,
3063 GA Rotterdam, The Netherlands,
tel.: [+31] 10 4149779, fax: [+31] 10
4135022, e-mail: mpi@wxs.nl Master in
European Criminology (M.A.)

De Afdeling strafrecht en Criminologie
van de Faculteit Rechten aan de K.U.
Leuven (België) is in september 1999
van start gegaan met een nieuw
post-graduaat programma, het Master
in European Criminology. Het
programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met een aantal
prominente universiteiten en
onderzoeksinstituten in Europa: het
wetenschappelijk Onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC) te Den
Haag; het Max-Planck-Institüt für
Ausländisches und Internationales
Strafrecht in Freiburg, het Criminolo-
gisch Instituut van de Universiteit in
Sheffield en het Criminologisch
Instituut van de Eberhard-Karls-
Universiteit in Tübingen. Het M.A. in
European Criminology staat open voor
studenten en ‘professionals’ die zich
willen verdiepen in de relevantie van
recent ontwikkelde criminologische
theorieën en deze willen toetsen aan
het beleid op nationaal, Europees en
internationaal niveau. Het M.A.
Programma loopt over één academie-
jaar. Het is een volledig engelstalig
programma dat op een evenwichtige
manier onderwijs met onderzoek
combineert. Voor meer informatie:
Centre for advanced academic studies,
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Hilde van Lindt, Hooverplein 10,
B-3000 Leuven (tel.: (00-32)16 32 52
68 of 32 53 00; e-mail:
hilde.vanlindt@law.kuleuven.ac.be
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Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

Literatuur-informatie

Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van Justitie tegen betaling
kopieën worden aangevraagd. Wij
attenderen u erop dat volgens art. 16b,
lid 1 van de Auteurswet 1912, de
kopieën uitsluitend mogen dienen tot
eigen oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen, rapporten
en jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezon-
den worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatie-
desk van het WODC, Postbus 20301,
2500 EH ’s-Gravenhage, (09.00u.-
15.00u.) tel.: 070-370 65 53 email:
wodcinfo@wodc.minjust.nl.

Strafrecht en strafrechtspleging

1
Hough, M., J.V. Roberts
Sentencing trends in Britain; public
knowledge and public opinion
Punishment and society, 1e jrg., nr. 1,
1999, pp. 11-26
Britse studies over de publieke opinie
van de laatste drie decennia geven
niet alleen aan dat het publiek een
kritische houding heeft ten aanzien
van bestraffers van regelovertreders.
Ze tonen ook aan dat deze kritiek
bestaat onafhankelijk van
criminaliteitstrends en zelfs dramati-
sche veranderingen in het beleid. Deze
onderzoeksresultaten, denken de
auteurs, wijzen op de mogelijkheid dat
ze artefacten zijn van de gehanteerde
onderzoeksaanpak of dat het publiek
onwetend is wat betreft de werkelijke
feiten. Om deze ideeën te toetsen,
maakten de auteurs gebruik van
bepaalde gegevens van de British
Crime Survey van 1996. Deze
gegevens laten zien welke attitude het
publiek inneemt inzake bestraffing en
bestraffers. Ze tonen ook welke kennis
van zaken het publiek hierover en over
misdrijven/daders heeft. Het blijkt dat
hoewel de meeste mensen van mening
zijn dat lichte straffen een belangrijke
oorzaak zijn van stijgende criminaliteit
en dat opgelegde straffen te licht zijn,
zij niet van mening zijn dat zwaardere
straffen een oplossing zijn. Dit komt
onder meer omdat zij menen dat
criminaliteit meerdere oorzaken heeft.
Ook komt naar voren dat hoe
gedetailleerder de informatie is die het
publiek krijgt over misdrijven en de
mogelijke sancties, hoe meer hun
sanctievoorkeuren overeenkomen met
de werkelijk opgelegde sancties. De
reden dat ze slecht zijn geïnformeerd
is gelegen in het feit dat ze uit de
media vaak vernemen over wantoe-
standen, bijvoorbeeld over rechters die
een veel te lage straf opleggen. De
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auteurs verwijten beleidsmakers geen
gebruik te maken van moderne
communicatietechnieken om het
publiek te voorzien van evenwichtige
informatie. Hierdoor wordt de publieke
ontevredenheid over het strafbeleid
niet weggenomen. Met als gevolg dat
polls het beeld blijven neerzetten van
een publiek dat roept om strengere
straffen en ontevreden blijft over
rechters die niet zwaar genoeg zouden
vonnissen.
Met literatuuropgave.

2
Levrant, S., F.T. Cullen e.a.
Reconsidering restorative justice; the
corruption of benevolence revisited?
Crime & delinquency, 45e jrg., nr. 1,
1999, pp. 3-27
‘Herstellende rechtvaardigheid’
(restorative justice) wordt een steeds
populairdere sanctie, zowel onder
conservatieven als onder liberalen.
Deze term is een verzamelnaam voor
die strafrechtelijke sancties waarbij het
herstel van de door het delict
aangerichte schade en het herstel van
de verstoorde relaties voorop staat.
Toch moeten we volgens de auteurs
uitkijken dat we deze strafrechtelijke
sanctie niet te snel omhelzen als een
hervorming van progressieve aard. In
twee opzichten is de sanctie
problematisch. Ten eerste bestaat het
gevaar dat programma’s voor
restauratieve gerechtigheid worden
misbruikt voor niet-progressieve
doeleinden en zodoende meer kwaad
dan goed doen. Ten tweede is er
weinig reden te verwachten dat
restauratieve gerechtigheid sterke
positieve effecten heeft op de recidive
van de veroordeelden. Dit is van groot
belang omdat de conservatieve
tegenbeweging – die vindt dat
criminelen gewoon opgesloten moeten
worden – het voordeel heeft dat ze
kan zeggen dat ze de maatschappij
optimaal beschermt door zoveel

mogelijk slechte mensen in detentie te
houden. Voorstanders van restaura-
tieve gerechtigheid koesteren nog te
vaak de naïeve hoop dat korte
periodes van blootstelling aan
openbare schaamtesessies diepgewor-
telde criminele predisposities kunnen
ombuigen. Een progressief beleid is
echter slechts mogelijk als ze de
burgers ervan kan overtuigen dat hun
veiligheid niet op het spel wordt gezet.
Met literatuuropgave.

3
Swart, B.
The European convention as an
invigorator of domestic law in the
Netherlands
Journal of law and society, 26e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 38-53
In dit artikel gaat de auteur in op de
impact van de Europese conventie
over de rechten van de mens op de
Nederlandse wetgeving, met name
voor wat betreft de strafrechtspleging.
De auteur stelt dat de Europese
Conventie het Nederlandse rechtssys-
teem de afgelopen decennia
verregaand heeft beïnvloed, waardoor
internationale standaarden ingang
vonden binnen het Nederlandse
rechtssysteem. Zo heeft de erkenning
van deze conventie door de
Nederlandse overheid er onder andere
toe geleid dat juridische procedures
binnen het strafrechtsysteem meer
rekening gingen houden met de
individuele rechten van de verdachte.
Dit illustreert volgens de auteur het
belang van een Europese Conventie,
waarin waarden als rechtvaardigheid,
evenwichtigheid, voorspelbaarheid en
procedurele transparantie hoog in het
vaandel staan. Deze waarden vormen
een referentie-punt voor het
rechtssysteem van de afzonderlijke
landen, die de conventie onderschre-
ven hebben. Daarnaast functioneert de
Conventie als schakel tussen het
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civiele recht en het strafrecht binnen
het strafrechtsysteem.

4
Tonry, M.
Parochialism in U.S. sentencing policy
Crime and delinquency, 45e jrg., nr. 1,
1999, pp. 48-65
De bereidheid in de Verenigde Staten
om strafrechtelijke innovaties uit
andere landen over te nemen is
minder groot dan in West-Europese
landen. Zo hebben zich in West-
Europa allerlei alternatieven voor
detentie zoals dagboetes, O.M.-
transacties en taakstraffen wijd
verbreid. Daarentegen is er in
West-Europa weinig belangstelling
gebleken voor typisch Amerikaanse
beleidsvernieuwingen, zoals
straftoemetingsrichtlijnen, wettelijke
strafminima en ‘three strikes and
you’re out’-wetgeving. Dit verschil in
oriëntatie is volgens de auteur te
herleiden tot een verschil in politieke
cultuur. In de Verenigde Staten is het
strafrechtelijk bedrijf sterk gepoliti-
seerd, veel meer dan in West-Europa.
Niet alleen is het strafklimaat veel
vaker onderwerp van politiek debat,
maar ook gaat het bij de aanstelling
van sleutelfiguren binnen de
strafrechtspleging vaak om politieke
benoemingen. Gevoegd bij een
sterkere punitiviteit in de Amerikaanse
samenleving, leidt dit tot een geringe
acceptatie van alternatieven voor
detentie. Deze worden veelal te
zachtzinnig gevonden. De auteur
illustreert dit aan de hand van de
dagboete, de O.M.-transactie en de
taakstraf. De reden waarom,
omgekeerd, West-Europa zo weinig
belangstelling heeft getoond voor
bindende straftoemetingsrichtlijnen
heeft ook te maken met de politisering
van het strafrecht in de Verenigde
Staten. Dergelijke richtlijnen leggen de
rechterlijke vrijheid aan banden, terwijl
de rechterlijke onafhankelijkheid in

West-Europa beter stand heeft
gehouden.
Met literatuuropgave.

Criminologie

5
Greenberg, D.F.
The weak strength of social control
theory
Crime & delinquency, 45e jrg., nr. 1,
1999, pp. 66-81
Causes of delinquency, de fameuze
studie van Travis Hirschi uit 1969 is
dertig jaar lang beschouwd als een
van de belangrijkste werken uit de
Amerikaanse criminologie van de
twintigste eeuw. Ten onrechte, meent
David Greenberg. Een heranalyse van
de gegevens uit het door Hirschi
destijds gebruikte Richmond
jeugdonderzoek toont aan dat de
sociale controletheorie van Hirschi
slechts geringe verklarende kracht
heeft. De bevindingen van het
onderzoek zijn weliswaar consistent
met de sociale controletheorie, maar
die consistentie kan ook worden
verklaard door andere factoren. De
auteur denkt dat sociale controle
weliswaar enig effect heeft op de
betrokkenheid bij delinquentie, maar
de verschillen tussen individuen in de
betrokkenheid bij delinquentie niet
goed kan verklaren. In dat laatste
opzicht doet de anomietheorie het niet
veel beter, maar zeker ook niet
slechter. De grote invloed die Hirschi’s
studie heeft gehad op de ontwikkeling
van de criminologie moet volgens de
auteur meer worden toegeschreven
aan het ideologische appeal ervan dan
aan de kracht van het empirische
bewijs voor de theorie. In het Amerika
van de jaren zestig met een
opkomende tegencultuur, met scherpe
protesten tegen het buitenlandse
beleid van de VS en tegen rassendis-
criminatie, was een theoretisch
perspectief dat de nadruk legde op de
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noodzakelijke banden met gezin en
school in bepaalde kringen van harte
welkom.
Met literatuuropgave.

6
Hamid Maker, A., M. Kemmelmeier
e.a.
Parental sociopathy as a predictor of
childhood sexual abuse
Journal of family violence, 14e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 47-59
Bij onderzoek naar seksueel misbruik
van kinderen worden vaak risicofacto-
ren zoals ouderlijk druggebruik,
huiselijk geweld en pathologisch
functioneren van het gezin afzonderlijk
van elkaar bekeken terwijl deze
factoren een grote onderlinge
samenhang hebben. Predictoren van
seksueel misbruik kunnen zodoende
niet correct in kaart worden gebracht.
In het huidige onderzoek worden
daarom meerdere risicofactoren
simultaan beoordeeld en is ouderlijke
sociopathie als een mogelijke
voorspeller van jeugdig seksueel
misbruik opgenomen. Bij 130
vrouwelijke studenten werden
verschillende vragenlijsten afgenomen.
De resultaten laten zien dat ouderlijk
drank- en drugmisbruik afzonderlijke
voorspellers van seksueel misbruik
vormen. Bij opname van ouderlijke
sociopathie en de overige risicofacto-
ren in een regressievergelijking bleek
ouderlijke sociopathie de enige
significante voorspeller te zijn. Zowel
sociopathie van vader als moeder
voorspelde seksueel misbruik, zowel
onafhankelijk als in combinatie met
elkaar. Sociopathie van de ouders zou
in toekomstig onderzoek dan ook als
belangrijke risicofactor opgenomen
moeten worden.
Met literatuuropgave.

7
Hegarty, K., M. Sheehan e.a.
A multidimensional definition of partner
abuse; development and preliminary
validation of the composite abuse scale
Journal of family violence, 14e jrg., nr.
4, 1999, pp. 399-415
Het onderzoek naar huiselijk geweld
heeft altijd twee belangrijke
methodologische gebreken vertoond:
er heeft nooit een consistente definitie
bestaan van het concept ‘huiselijk
geweld’ en er is nooit een goed
gevalideerde vragenlijst opgesteld aan
de hand waarvan misbruik vastgesteld
kon worden. De bestaande vragenlijs-
ten hebben vaak geen aparte
metingen van lichamelijk, emotioneel
en seksueel misbruik en zijn nooit
getoetst op steekproeven van mensen
die misbruikt en die niet misbruikt zijn.
Het onderhavige onderzoek probeert
te voorzien in deze lacunes. Zowel de
validiteit als de betrouwbaarheid van
het ontwikkelde instrument blijken
hoog te zijn, en het voorziet in alle
dimensies van misbruik. De onderzoe-
kers merken nog wel op dat de
steekproef verpleegkundigen waarop
het instrument is getoetst, buitenge-
woon selectief is en het response-
percentage laag. Als gevolg daarvan
kunnen de resultaten niet worden
gegeneraliseerd naar de hele
gemeenschap. Anderzijds vertoont
deze steekproef een veel grotere
demografische diversiteit dan die van
de studenten die vaak worden
gebruikt in dit soort onderzoek.
Met literatuuropgave.

8
Link, B.G., J. Monahan e.a.
Real in their consequences; a
sociological approach to understanding
the association between psychotic
symtoms and violence
American sociological review, 64e jrg.,
nr. 2, 1999, pp. 316-332
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In dit artikel bespreken de auteurs de
relatie tussen mentale stoornissen en
geweld. Hierbij maken ze gebruik van
de bekende sociologische wetmatig-
heid, bekend onder het zogenaamde
Thomas-theorema, die stelt dat als
mensen een bepaalde situatie als
werkelijkheid interpreteren, ze
vervolgens handelen op basis van hun
interpretatie, los van de empirische
werkelijkheid. De auteurs analyseren
psychotische symptomen die
beschouwd kunnen worden als
remmende factoren op het onstaan
van geweld, vanwege de invloed die ze
uitoefenen op de definitie van de
situatie. Op basis van een epidemo-
logisch onderzoek, dat uitgevoerd is in
Israël, komen de auteurs tot de
conclusie dat er een relatie is tussen
gewelddadig gedrag en psychiatrische
stoornissen, die niet wegverklaard
kunnen worden door sociaal-
economische factoren. Daarnaast
hebben de eerdergenoemde
geweldsremmende psychotische
factoren een sterke relatie met het
voorkomen van gewelddadig gedrag.
De geweldsremmende werking van
deze factoren impliceert dat andere
psychotische factoren niet gerelateerd
zijn aan het voorkomen van geweld.
Op basis van deze bevindingen wordt
de relatie tussen mentale stoornissen
en geweld bevestigd, maar wordt
tegelijkertijd het stereotype beeld dat
de meeste mensen met psychische
stoornissen gewelddadig en dus
gevaarlijk zijn, ontkracht. Dit laatste is
immers voor een belangrijk deel
afhankelijk van de aanwezigheid van
geweldremmende psychotische
factoren, die de definitie van de
situatie door de betrokkene kunnen
veranderen, waardoor geweld geen
optie meer vormt.

9
Simon, L.M.J.
Are the worst offenders the least
reliable?
Studies on crime and crime
prevention, 8e jrg., nr. 2, 1999, pp.
210-224
Hoewel de validiteit en betrouwbaar-
heid van self-report gegevens over
delinquent gedrag meestal van goede
kwaliteit zijn, komt uit eerder
onderzoek consequent naar voren dat
de ergste criminelen, degenen met de
langste en ernstigste criminele
voorgeschiedenis, in het algemeen
kwalitatief slechtere gegevens
verschaffen. In het huidige onderzoek
werd van 273 voor een geweldsdelict
veroordeelde en gedetineerde mannen
door middel van persoonlijke
interviews het criminele gedrag in de
drie jaar voorafgaand aan detentie in
kaart gebracht. Uit de resultaten blijkt
dat interviews data van betere kwaliteit
opleveren dan schriftelijke vragenlijs-
ten. De validiteit en interne consisten-
tie zijn goed en zijn vergelijkbaar met
waarden die in eerdere studies
gevonden werden. De kwaliteit van de
self-report gegevens is wederom het
laagst bij de ergste criminelen. De
implicaties die dit heeft voor
onderzoek naar criminele carrières en
het gebruik van self-report gegevens
in het algemeen worden besproken.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

10
Lanza-Kaduce, L., K.F. Parker e.a.
A comparative analysis of releases from
private and public prisons
Crime and delinquency, 45e jrg., nr. 1,
1999, pp. 28-47
Privatisering binnen het gevangenis-
wezen is een controversiële kwestie.
Uit onderzoek dat hiernaar is verricht,
blijkt dat private inrichtingen
goedkoper zijn dan publieke
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gevangenissen zonder dat de kwaliteit
van de dienstverlening hieronder heeft
te lijden. In de onderhavige studie is
het al dan niet recidiveren van
ex-gedetineerden uit particuliere en
publieke gevangenissen vergeleken.
Daartoe werden 198 gedetineerden die
in 1996 uit private gevangenissen in
Florida waren ontslagen, gematched
met ex-gedetineerden uit publieke
gevangenissen in deze staat. De
paarsgewijze matching had betrekking
op geslacht, gepleegd misdrijf,
strafblad en leeftijd. In totaal werden
vijf recidive-criteria gehanteerd en een
periode van 12 maanden na het
ontslag. In termen van al deze criteria
bleken de ex-gedetineerden uit
geprivatiseerde gevangenissen minder
te recidiveren dan gedetineerden uit
de controlegroep. Eerstgenoemden
recidiveerden bovendien minder
ernstig. Er was geen statistisch
significant verschil in de snelheid van
recidiveren binnen de periode van
12 maanden na het ontslag. Op basis
van de onderzoekresultaten
concluderen de onderzoekers dat de
wijze van opereren van de private
gevangenissen in Florida een duidelijk
gunstig effect heeft op de latere
recidive. Of dit een gevolg is van een
verschil in organisatieklimaat tussen
publieke en private inrichtingen of van
een verschil in programma-aanbod
voor gedetineerden, kunnen de
auteurs niet aangeven.
Met literatuuropgave.

11
Rokach, A., J.E. Cripps
Incarcerated men and the perceived
sources of their loneliness
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 78-89
Eenzaamheid is een serieus probleem
met gevolgen voor het emotioneel en
fysiek welbevinden en voor het gedrag.
De auteurs hebben onderzocht in

hoeverre de oorzaken van eenzaam-
heid onder gedetineerden verschillen
van die onder de algemene bevolking.
Zij zijn daarbij uitgegaan van een
verklaringsmodel van eenzaamheid
met vijf verschillende factoren.
Sommige hiervan hebben betrekking
op persoonlijkheidsdefecten en
kenmerken van de opvoeding. Andere
factoren betreffen de sociale
omstandigheden waarin iemand
verkeert. Op basis van dit model is een
vragenlijst ontwikkeld die aan 199
Canadese gedetineerden en aan 162
respondenten uit de algemene
bevolking is voorgelegd. De
onderzoekresultaten bevestigen de
hypothese dat gedetineerden een
andere perceptie hebben van de
oorzaken van hun eenzaamheid dan
de doorsnee-bevolking. Opvallend in
dat verband was dat de gedetineerden
van mening waren dat alle vijf
onderscheiden oorzaken van
eenzaamheid een minder grote rol
speelden dan volgens de controle-
groep. Verder bleek dat de mate van
ervaren eenzaamheid ten tijde van het
onderzoek van invloed was op de
perceptie van de oorzaken ervan.
Met literatuuropgave.

Reclassering

12
DeHart, D.D., R.J. Kennerly e.a.
Predictors of attrition in a treatment
program for battering men
Journal of family violence, 14e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 19-34
Therapiegroepen voor mishandelende
mannen zijn succesvol in die zin dat
70 tot 90 procent van de deelnemers
niet recidiveert, maar zeer teleurstel-
lend voor wat betreft het uitval-
percentage. De auteurs bestudeerden
een en ander meer uitgebreid bij een
groep van 61 mannen van de Men’s
Resource Center (Columbia, South
Carolina), van wie meer dan 90% de
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aanbevolen twaalf bijeenkomsten niet
hadden afgemaakt. Circa 50% van de
mannen ging naar minstens vier
bijeenkomsten; deze dertig mannen
noemden de auteurs ‘volhouders’. De
mannen die overbleven werden
onderverdeeld in ‘dropouts’ die slechts
een tot drie bijeenkomsten hadden
bezocht (15), en ‘afvallers’ die op geen
enkele bijeenkomst waren geweest
(16). De onderzoeksgroep deed
vrijwillig mee aan het selfreport survey.
De auteurs maakten gebruik van
schaaltechnieken, Manova, chi-
kwadraattoetsen en discriminant-
analyse. Ten eerste blijkt dat mannen
die ver moesten reizen eerder geneigd
waren de bijeenkomsten te blijven
bezoeken. Ten tweede dat bij de
mannen die op zijn minst enkele
bijeenkomsten bezochten, degenen
van wie de aanwezigheid of opkomst
gecontroleerd werd, de kans relatief
groot was dat zij het hele programma
afmaakten. Uitval bleek niet samen te
hangen met demografische,
attitudinale en persoonlijkheids-
variabelen. De auteurs adviseren de
interne en externe motivatie te
bevorderen. Een middel daartoe kan
zijn de mannen een soort initiatie-
ritueel te laten ondergaan waardoor
hechte banden kunnen ontstaan.
Met literatuuropgave.

13
Lea, S., T. Auburn e.a.
Working with sex offenders; the
perceptions and experiences of
professionals and paraprofessionals
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp.103-119
(Semi-)professionele hulpverleners die
verantwoordelijk zijn voor de
begeleiding van sexuele delinquenten
staan steeds meer onder druk omdat
deze misdrijven veel aandacht krijgen.
Er is tot nu toe weinig bekend over
percepties en attitudes van deze

hulpverleners. Omdat het handjevol
studies dat hierover wel is gedaan
vooral kwantitatief van aard is, kozen
de auteurs voor een kwalitatieve
aanpak. Zij hopen hiermee dat de
opvattingen van hulpverleners meer tot
hun recht zullen komen. De
participanten van hun onderzoek
waren 23 (semi-)professionele
hulpverleners (18 mannen en 5
vrouwen) van tussen de 22 en 56 jaar
uit Engeland en Wales. Het waren
politiefunctionarissen, psychologen,
reclasseringsambtenaren en
gevangenisfunctionarissen bij wie
semigestructureerde interviews werden
afgenomen. Deze interviews werden
onderworpen aan thematische
inhoudsanalyse. Lastig voor de
respondenten blijkt het voortdurende
spanningsveld te zijn dat bestaat
tussen hun persoonlijke gevoelens
over sexuele delinquenten/misdrijven
en hun professionele rol. Zodra dit
delicate evenwicht verstoord wordt,
ontstaan gevoelens van stress en
burnout. De auteurs wijzen daarom op
twee belangrijke onderwerpen: training
en ondersteuning. Gebrek hieraan
werd door de respondenten
meermalen genoemd. Het creëren van
mogelijkheden om problemen met
collega’s uit te praten, het houden van
workshops en opfriscursussen, en
meer communicatie tussen organisa-
ties worden door de auteurs dan ook
van groot belang geacht.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

14
Andersson, T., J.L. Mahoney e.a.
The co-occurence of alcohol problems
and criminality in the transition from
adolescence to young adulthood; a
prospective longitudinal study on young
men
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Studies on crime and crime
prevention, 8e jrg., nr. 2, 1999,
pp.169-188
Er zijn studies die wijzen op een
causaal verband tussen alcohol-
problemen en criminaliteit, maar deze
studies worden bekritiseerd op zowel
methodologische als conceptuele
gronden. Met hun onderzoek proberen
de auteurs in deze kwestie wat meer
helderheid te scheppen. Het gaat om
570 jongens uit een middelgrote stad
in Zweden. In 1965, tijdens de eerste
interviews van deze longitudinale
selfreport-studie waarin ook
gerechtelijke dossiers en politie-
materiaal werd gebruikt, waren zij tien
jaar. Tijdens de dertig jaar die er
sindsdien verstreken zijn, was er een
groot aantal follow-ups. De uitval was
gering. De auteurs hanteerden een
combinatie van patroon-georiënteerde
en variabele-georiënteerde analyses.
Dus de traditionele correlatie-aanpak
werd aangevuld met het
ontwikkelingsperspectief. Met CFA
(Configural Frequency Analysis)
werden individuele patronen van
alcoholgebruik en criminaliteit
geïdentificeerd. Traditionele chi-
kwadraatanalyses werden gecombi-
neerd met andere associatiematen. Het
blijkt dat als er bij een respondent al
op jonge leeftijd sprake is van
crimineel gedrag en alcoholproblemen,
er een significant grotere kans is dat
hij als jonge volwassene deze
levenswijze voortzet. Is hij als
adolescent echter geen probleem-
jongen, dan is de kans significant
groot dat hij op latere leeftijd ook
geen risico vormt. Van belang voor
toekomstig onderzoek vinden de
auteurs de vraag hoe het komt dat
sommige probleemkinderen als zij
ouder worden stoppen met bepaalde
gewoonten en niet meer in aanraking
komen met justitie. Met nadere
woorden wat zijn de ‘turning-points’?
Met literatuuropgave.

15
Killias, M., D. Ribeaud
Drug use and crime among juveniles;
an international perspective
Studies on crime and crime
prevention, 8e jrg., nr. 2, 1999, pp.
189-209
In dit artikel worden, gebruikmakend
van internationale gegevens over
zelf-aangegeven jeugdige delinquentie
en druggebruik in twaalf landen,
verschillende correlaten van
druggebruik en handel in drugs
geïdentificeerd. Over het geheel
genomen staven de bevindingen de
opvatting dat de impact van het
gebruik van drugs bij vermogensdelic-
ten en de handel in drugs groot is,
hoewel het gebruik van drugs niet
noodzakelijkerwijs altijd aan het
misdrijf voorafgaat. Aan de andere
kant werd geen steun gevonden voor
de veronderstelling dat mogelijke
contacten met de politie van invloed
zijn op het voorkomen van drugge-
bruik. Geconcludeerd wordt dat
criminaliteit onder gebruikers van hard
drugs niet kan worden aangepakt door
het strafrechtsysteem alleen.
Methadon- en heroïnesubstituut-
programma’s kunnen in dit opzicht
ook zeer nuttig zijn. Hoge prioriteit
dient volgens de auteurs te worden
toegekend aan standaardisering van
de internationale datacollectie als een
eerste vereiste voor het evalueren van
de politiek in de verschillende landen.
Met literatuuropgave.

16
Loeber, R., E. Wei e.a.
Behavioral antecedents to serious and
violent offending; joint analyses from
the Denver Youth Survey, Pittsburgh
Youth Study and the Rochester Youth
Development Study
Studies on crime and crime
prevention, 8e jrg., nr. 2, 1999, pp.
245-263

Literatuuroverzicht 139



De resultaten van de befaamde
Pittsburgh Youth Study, waarin de
ontwikkelingspaden van jeugd-
criminaliteit worden nagegaan, konden
gedeeltelijk worden gerepliceerd met
soortgelijk onderzoek in Denver en
Rochester (VS). De Loeber-groep
veronderstelt dat er drie verschillende
paden zijn waarlangs sommige
jeugdigen stapsgewijs steeds ernstiger
vormen van delinquentie ten toon
spreiden: de route van de ‘open’
criminaliteit (pesten, vechten,
geweldsdelicten), de route van de
‘verborgen’ criminaliteit (liegen,
winkeldiefstal, vandalisme, matig
ernstige en ernstige vermogensdelic-
ten) en een soort middenweg waarin
gezagsconflicten ten grondslag liggen
aan het gedrag (koppigheid,
ongehoorzaamheid, spijbelen,
weglopen en dergelijke). Met de
gegevens uit Pittsburgh, Denver en
Rochester, alle panelstudies waarin
leeftijdscohorten van risicojeugd
(half)jaarlijks worden geïnterviewd
over probleemgedrag en delinquentie,
kon worden nagegaan welk proportie
van de betrokken jeugdigen de open
of verborgen route naar zwaardere
vormen van criminaliteit volgen, en of
er wat dit betreft verschillen zijn naar
etniciteit en startleeftijd. Op alle drie
locaties bleek de leeftijd waarop men
melding maakte betrokken te zijn bij
vechtpartijen stelselmatig lager te
liggen dan de leeftijd waarop men
volgens eigen zeggen geweldsdelicten
pleegde. Stap 3 van de open route
komt dus inderdaad in de meeste
gevallen voor stap 2. Zwarten
rapporteerden meer open delicten dan
andere etnische groepen. Bij de
gesloten route ligt het ingewikkelder.
Daar blijkt de veronderstelde volgorde
van stappen slechts opgeld te doen tot
een leeftijd van 14 à 15 jaar. Daarna
komt matig ernstige vermogensdelin-
quentie (stap 3) soms eerder voor dan
vandalisme of brandstichting (stap 2).

De ‘fit’ bij de gesloten route is dus niet
perfect. 20 tot 35 procent van de
jongeren die doorgaan met het plegen
van criminaliteit en steeds ernstiger
vormen van criminaliteit plegen horen
eigenlijk thuis in beide routes. Het
aantal jongeren dat of in de open of in
de gesloten route kan worden
ingedeeld varieert sterk: in Rochester
werd 71% ingedeeld in de open route
en 7% in de gesloten, terwijl in
Pittsburgh 32% een open
ontwikkelingspad volgde en 38%
verborgen delicten pleegde. De
auteurs zijn nochtans van oordeel dat
de overeenkomsten van de resultaten
gezien de verschillen van de studies
‘opmerkelijk’ zijn.
Met literatuuropgave.

17
Palermo, G.B., L.E. Ross
Mass murder, suicide, and moral
development; can we separate the
adults from the juveniles?
International journal of offender
therapy and comparative criminologie,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 8-20
In de Verenigde Staten is sprake van
een verontrustend aantal gevallen van
massamoord gepleegd door jongeren.
Massamoord wordt gedefinieerd als
het plotseling, opzettelijk doden van
meer dan één persoon op dezelfde
plaats en hetzelfde moment, meestal
door één persoon. Onderzoek naar
deze vorm van meervoudige moord
was tot nu toe meestal descriptief van
aard en richtte zich op volwassen
daders. Geen van deze studies,
klinisch of empirisch, heeft zich gericht
op het geconstateerde verschil tussen
volwassen en jongere massamoorde-
naars ten aanzien van hun neiging
zichzelf te doden na hun daad. In deze
studie probeert men wel te achterha-
len waarom er bij volwassen
massamoordenaars vaak sprake is van
zelfdoding achteraf en bij jongere
massamoordenaars niet. De
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onderzoekers doen dit door een
typologie van beide groepen te geven
aan de hand van persoonlijkheids-
kenmerken, die psychodynamisch
worden geïnterpreteerd. Het blijkt dat
daders uit beide groepen vaak lichte
tot zwaardere psychiatrische
problemen hebben. Maar volwassen
massamoordenaars komen veelal tot
hun daad uit extreem sociaal protest
en plegen vervolgens zelfmoord. Bij
jongeren gaat het daarentegen m.n.
om gedragsstoornissen, waarbij sterke
gevoelens van vijandigheid lijden tot
het doden van anderen. Wellicht dat
een gestoorde persoonlijkheids-
ontwikkeling, ook van hun sociaal en
emotioneel geweten hier debet aan is.
Dit vereist nadere bestudering.
Met literatuuropgave.

18
Vaszonyl, A., W. Vesterdal e.a.
The utility of child self-reports and
teacher ratings in classifying children’s
official delinquency status
Studies on crime and crime
prevention, 8e jrg., nr. 2, 1999, pp.
225-244
In dit artikel gaan de auteurs in op
een onderzoek waarin de bruikbaar-
heid van ‘self-report’ onder kinderen
en het vermogen van docenten om
kinderen te classificeren als delinquent
of niet-delinquent op basis van het
meten van de mate van agressie en
sociaal gedrag onderzocht is. Het
onderzoek is gebaseerd op een
steekproef van jongeren in meerder-
heid (70%) afkomstig uit etnische
minderheidsgroepen. Uit dit onderzoek
bleek dat beide methoden in ruim 60%
van de gevallen op basis van scores
op de mate van agressie en sociaal
gedrag een valide onderscheid konden
maken tussen delinquente en
niet-delinquente kinderen. Met name
het voorspellen van criminaliteit onder
meisjes werd door beide methoden
sterk verbeterd. Op basis van een

onderlinge vergelijking van beide
methoden stellen de auteurs vast dat
het vermogen van docenten om
criminaliteit te voorspellen bij kinderen
op de basisschool leidde tot de meest
betrouwbare voorspeller van
criminaliteit onder die leeftijdsgroep.
De auteurs bespreken tenslotte de
implicaties van dit onderzoek en
stellen vast dat beide methoden
afzonderlijk danwel gecombineerd
geschikt zijn om vroegtijdig risico-
factoren vast te stellen die kunnen
leiden tot later crimineel gedrag.
Hierdoor wordt de kans op vroegtijdige
en effectieve interventie-mogelijkheden
vergroot.

Politie

19
Novak, K.J., J.L. Hartman e.a.
The effects of aggressive policing of
disorder on serious crime
Policing, 22e jrg., nr. 2, 1999, pp.
171-190
Het broken-window-effect: wordt een
ingetrapte ruit (symbool van wanorde)
niet snel gerepareerd, dan volgen er
meer vernielingen en zelfs meer
criminaliteit. In het verlengde van deze
gedachtegang ligt het idee dat
ordehandhaving door de politie de
criminaliteit doet dalen. De auteurs
doen verslag van een experiment in
een Amerikaanse stad. In een
bepaalde wijk (veel Afro-Amerikanen,
veel alleenstaande vrouwen, veel lage
inkomens, veel overvallen en inbraken)
trad de politie gedurende vier weken
in de zomer van 1992 hard op tegen
tegen allerlei regelovertredingen.
Tevens was er meer ‘blauw op straat’
te zien. Dit doelgebied werd
vergeleken met een nabijgelegen en
min of meer qua demografische
kenmerken en qua criminaliteitsniveau
identiek controlegebied. De auteurs
hielden bij de in dit onderzoek
gehanteerde Arima-methode rekening
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met zowel autocorrelatie als met het
feit dat criminaliteit zich vaak
verplaatst zodra deze aangepakt
wordt. Het politie-optreden bleek geen
effect te hebben op het aantal
geregistreerde overvallen en inbraken;
tevens was er geen sprake van een
verplaatsingseffect. Als verklaring
geven de auteurs dat de media geen
aandacht hadden gegeven aan het
project, hetgeen volgens andere
studies een essentiële voorwaarde is.
Ook de korte duur van de politie-
interventie kan meegespeeld hebben.
In andere steden met soortgelijke
experimenten duurden ze veel langer
(Georgetown 20 weken, Minneapolis
26 weken). Tot slot kan het onder-
zoeksresultaat gelegen hebben aan
het feit dat de inzet en de zichtbaar-
heid van de politie te gering is
geweest. In beide genoemde steden
waren deze veel hoger.
Met literatuuropgave.

Verslaving

20
Walsh, T.C.
Psychopathic an nonpsychopathic
violence among alcoholic offenders
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 34-48
Misbruik van alcohol wordt al langere
tijd in verband gebracht met
verhoogde agressiviteit en geweldda-
dig gedrag. Ook psychopathie, of
antisociale persoonlijkheidsstoornis
wordt in verband gebracht met
meedogenloos en nodeloos extreem
geweld. Door vergelijking van een
groep psychopathische alcoholisten
die geweldsdelicten pleegden, met een
groep niet-psychopathische
alcoholisten, probeert de onderzoeker
het al eerder geconstateerde verschil
in gebruik van geweld te verklaren. In
dit onderzoek werden 128 mensen die
werden veroordeeld voor het plegen

van een misdrijf onder invloed van
alcohol (64 mannen en 64 vrouwen)
ingedeeld in een groep met of zonder
bijkomend psychopathisch gedrag.
Vervolgens werden vergelijkingen
gemaakt ten aanzien van geweld,
alcoholgebruik en alcoholgebruik in
verband met het geweldsdelict. Uit de
kwalitatieve analyse van de gegevens
blijkt dat psychopathische alcoholisten
(a) gewelddadiger reageren op lichte
provocatie; (b) gebrek aan emotionele
betrokkenheid bij hun slachtoffer
vertonen; (c) melding maken van een
verhoogd gevoel van eigenwaarde na
het delict; (d) gebrek aan berouw
vertonen en (e) alcoholconsumptie
minder vaak als excuus aanvoeren
voor hun daad. Uit de kwantitatieve
analyse blijkt dat psychopathische
alcoholisten weliswaar meer
geweldsdelicten plegen en vaker
alcoholische drank tot zich namen,
maar dat zij minder vaak onder invloed
van alcohol verkeerden bij het
toebrengen van ernstig letsel aan hun
slachtoffers.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

21
Coben, J.H., S.N. Forjuoh e.a.
Injuries and health care use in women
with partners in batterer intervention
programs
Journal of family violence, 14e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 83-94
De laatste jaren komt er meer
aandacht voor het probleem van
vrouwenmishandeling door partners. In
dit onderzoek geven de auteurs een
overzicht van de mishandelings-
geschiedenis van vrouwelijke partners
van plegers van mishandeling, die
deelnamen aan een behandelings-
programma in vier Amerikaanse
steden (Pittsburg, Denver, Dallas en
Houston). Volgens een standaard
classificatiesysteem worden de, door
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de slachtoffers in een gestandaar-
diseerd interview genoemde,
verwondingen in kaart gebracht. Uit
deze gegevens kunnen conclusies
worden getrokken over de fysieke
gevolgen voor vrouwen die mishandeld
worden door hun partner. Het blijkt
dat 488 van de 648 geïnterviewde
vrouwen (75,3%) verwondingen opliep
bij eerdere mishandeling. Kneuzingen
en blauwe plekken kwamen hierbij het
meest voor. Bij 233 (51,4%) van de
vrouwen die kneuzingen meldden, was
dit de enige verwonding. In de meeste
gevallen (63,2%) kwamen de
kneuzingen voor op meerdere
lichaamsdelen. Als er sprake was van
kneuzing van slechts één lichaams-
deel, betrof dit meestal het gezicht.
Van de 488 vrouwen die bij mishande-
ling door hun partner verwondingen
opliepen, moesten 192 (39,3%) zich
onder medische behandeling stellen.
Drieëntwintig vrouwen (4,7% van de
verwonde vrouwen of 3,5% van de
totale onderzoeksgroep) werden in
een ziekenhuis opgenomen ten
gevolge van hun verwonding(en).
Met literatuuropgave.

22
Gold, S.N., D.M. Hughes e.a.
Degrees of memory of childhood sexual
abuse among women survivors in
therapy
Journal of family violence, 14e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 35-46
Uit een studie onder 106 vrouwen die
zich hadden aangemeld voor een
programma bestemd voor overleven-
den van sexueel geweld, in de
Amerikaanse staat Florida, blijkt dat de
herinnering aan het sexueel geweld in
de loop van de tijd stabiel blijft of over
het algemeen beter wordt. Aanwijzin-
gen dat er van ‘verdringing’ sprake is
leverde dit onderzoek niet op. Slechts
2,5% van de vrouwen meldde dat het
beeld van het gebeurde er op
achteruit was gegaan. Het gehalte van

de herinneringen blijkt samen te
hangen met de leeftijd waarop het
seksuele delict plaatsvond. Hoe jonger
het slachtoffer was, hoe slechter men
zich het delict later kan herinneren. De
auteurs merken op dat de resultaten
van deze studie niet zonder meer
kunnen worden gegeneraliseerd naar
andere klinische groepen. De vrouwen
in deze groep zijn niet representatief;
zij hadden zich immers juist in verband
met hun verleden als slachtoffer van
sexueel geweld, zelf aangemeld bij het
programma.
Met literatuuropgave.
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Weill, R., B.L. Dawson e.a.
Behavioral and verbal responses of
unabused externalizing children to
anatomically detailed doll interviews
Journal of family violence, 14e jr., nr. 1,
1999, pp. 61-70
Onderzoek door middel van
anatomisch correcte poppen is een
techniek die wordt gebruikt voor het
opsporen van jonge slachtoffers van
sexueel misbruik. Een belangrijk
probleem bij dit onderzoek is dat
normatieve data met betrekking tot de
reacties van zowel misbruikte als niet
misbruikte kinderen op deze poppen
spaarzaam zijn. Een ander probleem is
het gebrek aan standaardisering. Om
na te gaan of niet misbruikte kinderen
met gedragsproblemen meer sexueel
getinte gedragingen en woorden
gebruiken in hun interactie met
anatomisch correcte poppen, werd een
groep van zestien kinderen van drie
tot zes jaar vergeleken met een
controlegroep van 44 kinderen die
geen gedragsproblemen vertoonden.
Zoals verwacht was de eerste groep
actiever en sexueel agressiever dan de
controlegroep, maar voor het overige
werden geen grote verschillen in
sexueel gedrag geconstateerd. De
resultaten suggereren dat de meeste
normatieve gegevens over anatomisch
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correcte poppen generaliseren waar
het kinderen met gedragsproblemen
betreft.
Met literatuuropgave.
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24
Soferr, S.
The freedom from violence program; an
untraditional approach to violence
management
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 49-60
In het artikel wordt een beschrijving
gegeven van de ontwikkeling en
implementatie van het Freedom From
Violence Program. Het programma
richt zich op het terugdringen van
gewelddadig gedrag door het
ontwikkelen van luister-, lees-, schrijf-
en spreekvaardigheden, vergroten van
zelfrespect, het verminderen van
stress, het stimuleren van sociale
interactie en bewust maken van de
historie en universaliteit van geweld.
Het programma is niet gebaseerd op
onderzoek, maar op ervaring. Het
design en de toepassing van het
programma zijn empirisch gecontro-
leerd aan de hand van de ervaringen
die de auteur gedurende drie jaar
opdeed met de toepassingen van het
programma bij gewelddadige
delinquenten in gevangenissen in twee
landen. De vele deelnemende
gedetineerden bleken zeer leergierig te
zijn. Het is dus wellicht mogelijk en
aan te raden om gewelddadige
personen te leren om in conflicten
ander gedrag te vertonen door te
reageren op gebeurtenissen in plaats
van op personen. Dit kan wellicht
bijdragen aan de vermindering van
geweld en de ontwikkeling van nieuwe
detentietechnologieën.

25
Wilczak, G.L., C.A. Markstrom
The effects of parent education on
parental locus of control and
satisfaction of incarcerated fathers
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 90-102
Gedetineerde vaders worden vaak over
het hoofd gezien bij ouderschaps-
cursussen die zijn gericht op het
verbeteren van de vaardigheden bij de
opvoeding van kinderen. Dat valt te
betreuren, omdat deelname aan
dergelijke cursussen de kans op
recidive zou kunnen verminderen. Het
gezin is immers een belangrijke factor
bij de maatschappelijke reïntegratie
van ex-gedetineerden. De onderzoe-
kers hebben in dat verband
onderzocht in hoeverre deelname aan
een ouderschapscursus voor
gedetineerde vaders (a) hun kennis
vergroot van de opvoeding en
ontwikkeling van kinderen, (b) hun
autonomie en zelfvertrouwen als ouder
verbetert, en c) de tevredenheid als
ouder doet toenemen. De onderzoek-
groep bestond uit 21 cursisten in een
lichtbeveiligde gevangenis in de
Verenigde Staten. Aan deze
gedetineerden werd voorafgaande aan
deelname aan de cursus vragenlijsten
voorgelegd en achteraf. Ter vergelijking
werden dezelfde vragenlijsten
tweemaal voorgelegd aan gedetineer-
den die op de wachtlijst voor de
cursus stonden, maar nog niet hadden
deelgenomen. Bij de vaders die niet
aan de cursus hadden deelgenomen
werd tussen voor- en nameting geen
significante verandering geconsta-
teerd. Vaders die aan de cursus
hadden deelgenomen, hadden
daarentegen een grotere kennis van
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen opgebouwd en hadden een
groter vertrouwen in hun ouderschap
gekregen. Voor wat betreft de
tevredenheid over het ouderschap had
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deelname aan de cursus een
wisselend effect.
Met literatuuropgave.
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