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Europees strafrecht 

Voorwoord 

De voortgang van de Europeanisering van het strafrecht lijkt niet te stuiten. 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. (noot 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 sluiten van 
verdragen. Zo werd tijdens de top van Tampere (1999) afgesproken dat de lidstaten rechterlijke 
uitspraken wederzijds gaan erkennen. Voorts dient de delictomschrijving van witwassen, fraude, 
mensensmokkel en drugshandel te worden geharmoniseerd. Europol is in dit spoor een belangrijke 
instantie. Daarnaast is recentelijk een voorlopig 'Eurojust' 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 Europese instellingen; fraude met EU-gelden) zijn er plannen ontwikkeld - onder de naam 
Corpus Juris - om een Europese strafwet en een volwaardig Europees O.M. in een 
gemeenschappelijke rechtsruimte te creëren. Binnen dit spoor dat zich concentreert op overtredingen 
van (economische) 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 verder 
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 harmonisatie. Zo vaardigt het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens (een orgaan van de Raad van Europa - het Europa van de 42) 
bindende uitspraken uit voor de betrokken lidstaten indien bepaalde aspecten van hun nationale 
rechtorde botsen met het Europese Verdrag voor de Rechten 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 tenuitvoerlegging 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 
fraudebestrijding en landbouw- en visserijcontroles worden meer en meer administratieve sancties 
voorgeschreven die door de lidstaten moeten worden 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? Waaruit 
bestaat eigenlijk de gemeenschappelijke vloer van het Europese strafrecht? 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 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Inititiatieven die daartoe behoren zijn het Aktieplan ter 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit, het EU-rechtshulpverdrag inzake strafzaken, en de 
onderlinge uitwisseling van verbindingsmagistraten. C.J.C.F Fijnaut bespreekt aan de hand van 
verdragrechtelijke vorderingen eerst de ontwikkelingen binnen Europol. Tijdens de top in Tampere in 
1999 werd besloten Europol operationele bevoegdheden te geven: Europol mag voortaan 
opsporingsonderzoeken initiëren en vertegenwoordigers in de gezamenlijke opsporingsteams 
plaatsen. Tijdens de top werd ook besloten een Eurojust op te richten teneinde de strijd tegen de 
zware georganiseerde misdaad te versterken. Deze eenheid zou de coördinatie van 



grensoverschrijdende 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 Eurojust 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 opsporing 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 Aktieplan ter bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit dat in 1997 werd aangenomen door de JBZ-raad. Het Aktieplan beoogt 
criminaliteitsbestrijding te verbeteren door impulsen te geven tot harmonisering (gemeenschappelijke 
definitie van 'georganiseerde misdaad'; mate van strafbaarstelling; betere coördinatie van gegevens, 
enzovoort). De auteur gaat na in welke mate de lidstaten daadwerkelijk gevolg hebben gegeven aan 
de aanbevelingen. Zijn de nationale organisaties naar elkaar toegegroeid of heeft ieder land nog altijd 
een eigen aanpak, methode 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 centralisering 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 andere 
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 regelingen 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 geven 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 internationale 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, 
complexiteit van wetgeving, verschillen in organisatie van opsporing en vervolging, 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 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 bevoegdheden gekregen), en een 
tekortschietende transnationale effectuering 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 nadere inkadering van het Olaf-
onderzoek wordt gegeven. Wat de transnationale 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 Europa. Hij vestigt de aandacht op 
het 'zachte recht' van de Recommendations, de aanbevelingen van het Comité van Ministers aan de 
lidstaten, en gaat na hoe deze aanbevelingen in de expertcomité's tot stand komen. 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 degelijk invloedrijk, mede omdat 
nieuwe nationale wetgeving vaak expliciet op de aanbevelingen wordt gebaseerd. In hoeverre 
rechterlijke uitspraken mede op Recommendations zijn gegrond is moeilijk traceerbaar. 
Voor wat betreft de harmonisatie van forensische expertise spelen zowel de Straatburgse instanties 
als de overeenkomst in Tampere een belangrijke rol. J.F. Nijboer en W.J.J.M. Sprangers 
bediscussiëren deze harmonisatie 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 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 toekomst van het Europese strafrecht geworpen. G.J.M. Corstens gaat 
onder andere in op de politiële en justitiële samenwerking binnen de derde pijler, met name de 
harmonisatie van wetgeving inzake georganiseerde criminaliteit, 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 gedaan, moet niet worden toegewezen aan 
bovenstatelijke organisaties). Voor opsporing en vervolging ligt dat evenwel anders dan voor 
wetgevi ng. Een onafhankelijk Europees Openbaar Ministerie (EOM) op communautair niveau, zoals 
voorgesteld in het Corpus Juris project van de EU, is hier denkbaar. Met zo'n ondeelbaar EOM dat 
zich beperkt tot aantasting 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. Internationale 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 gegevens. De vraag naar wenselijkheid beantwoordt 
hij met 'ja': de EU behoeft 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 leermodel. Zij gaat eerst na of analoog aan de V.S. de invoering 
van een model 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 vooralsnog niet te maken met problemen van competentie-
afbakening tussen 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 opsporingsinstanties op het gebied van 
drugs en immigratie. Volgens de auteur dient Europa om die redenen te waken voor enerzijds 
versnippering en anderzijds te grote bevoegdheden voor Europol en Olaf. Slotboom concludeert dat 
het moeilijk is sluitende criteria voor supranationale regulering vast te stellen. Taken en 
bevoegdheden van supranationale organen zouden in ieder geval moeten voldoen aan de normen 
van transparantie, democratische legitimatie en rechtmatigheidstoetsing.  

(noot 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). 

 


