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5

Voorwoord

Op het terrein van Europese justitiële en politiële samenwerking

hebben zich de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen voorge-

daan. Of het nu gaat om uitlevering van een verdachte, een asielaan-

vraag, uitwisseling van opsporingsinformatie of het opereren van

opsporingsambtenaren in het buitenland – niets is meer hetzelfde.

Al deze veranderingen zijn een uitvloeisel van besluiten die eerder

werden genomen bij het Verdrag van Amsterdam (1997) of op de

Europese top in Tampere (1999). Nu de meeste afspraken die destijds

werden gemaakt zijn gerealiseerd, staan de inmiddels 25 lidstaten

van de Europese Unie voor de vraag: wat nu? Als voorzitter van de

Europese Unie in de tweede helft van 2004  zal Nederland tijdens

de Europese top op 5 november 2004 een Meerjarenprogramma

presenteren, dat de politieke richtsnoeren moet geven voor de samen-

werking op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) voor

de komende vijf jaar.  Daarin komen belangrijke vragen aan de orde,

zoals hoe de internationale samenwerking tussen politie en justitie-

diensten – nu nog vaak gebrekkig en ad hoc – echt verbeterd kan

worden. In hoeverre is er nog plaats voor nationale belangen en

eigenheden bij een Europese aanpak van grensoverschrijdende

problemen als georganiseerde misdaad en terorrisme? Behalve

artikelen over de verschillende aspecten van de justitiële en politiële

samenwerking is er in dit Europa-themanummer van Justitiële

verkenningen aandacht voor het Grondwettelijk Verdrag, waarover in

verschillende landen referenda zullen worden gehouden, alsmede

voor de recente uitbreiding van het aantal lidstaten tot 25 en daarmee

gepaard gaande mogelijke veiligheidsrisico’s.  

Het openingsartikel van Limonard en Sie geeft een beschrijving en

analyse van de Grondwet voor de Europese Unie. Zij gaan na of het

Constitutioneel Verdrag voldoet aan de drie belangrijkste eisen die

aan dit project werden gesteld: de Unie moest transparanter, efficiën-

ter en democratischer worden. De auteurs menen dat op al deze ter-

reinen vooruitgang is geboekt. Het Constitutioneel Verdrag is begrijpe-

lijker dan de bestaande verdragen die het zal vervangen, terwijl de

stuctuur van de Unie minder complex wordt. De besluitvorming

wordt efficiënter door de uitbreiding van het systeem van gekwalifi-

ceerde meerderheidsbeslissingen in de Raad van Ministers en er zal

meer ruimte zijn voor intensievere samenwerking tussen staten die



dat willen. De Unie zal democratischer worden onder andere door een

meer prominente rol van het Europees Parlement, een grotere betrok-

kenheid van nationale parlementen en meer transparantie in de wijze

waarop regelgeving totstandkomt. 

In de bijdrage van Holman wordt de recente ‘big bang’ uitbreiding

van de Unie naar Centraal- en Oost-Europa kritisch tegen het licht

gehouden. De auteur betoogt dat de eerdere, succesvolle incorporatie

van Spanje, Portugal en Griekenland geen garantie vormt voor toekom-

stige economische welvaart, sociale gelijkheid en democratische

stabiliteit  in landen als Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije.

De politieke en economische transformatie in deze regio is veel

ingewikkelder dan de voorafgaande democratische transities in Zuid-

Europa en vindt plaats onder fundamenteel andere binnenlandse en

internationale omstandigheden. Vooral de aanhoudende sociale crisis

in de nieuwe lidstaten baart zorgen over de politieke stabiliteit op

korte- en middenlange termijn. De auteur stelt dat de recente uitbrei-

ding van de Unie, in tegenstelling tot eerdere uitbreidingen, niet hand

in hand gaat met een gelijktijdig proces van verdieping van de integra-

tie. Een hechtere Unie, vooral op het terrein van buitenlands- en veilig-

heidsbeleid en sociaal beleid, lijkt niet langer een aannemelijke optie.

Bruinsma gaat in op de vraag welke gevolgen de uitbreiding van de

Europese Unie zal hebben voor de misdaad in Nederland. In diverse

kringen maakt men zich zorgen over de stortvloed aan transnationale

(georganiseerde) misdaad die onze kant op zal komen. De auteur

onderzoekt in hoeverre dat te verwachten is. Hij bespreekt daartoe

eerst de criminaliteit in de nieuwe EU-staten en beredeneert of de

misdadigers daar zich op het transnationale pad zullen begeven. Ook

wordt op grond van politiegegevens bekeken of er de afgelopen jaren

al veel misdadigers en bendes in Nederland actief zijn (geweest). De

conclusie luidt dat er geen aanwijzingen zijn dat Nederland met veel

misdaad uit de nieuwe EU-landen te maken zal krijgen.

In de hierna volgende bijdragen staan de recente ingrijpende verande-

ringen in de justitiële en politiële samenwerking centraal. De

‘hoeksteen’ van die samenwerking is, overeenkomstig  het besluit

van de Europese regeringsleiders in 1999 in Tampere, de wederzijdse

erkenning van rechterlijke beslissingen in civiele en strafzaken.

Boerwinkel en Van der Grinten gaan uitgebreid in op dit begrip en

laten zien hoe dit de samenwerking zal veranderen. In het civiele recht

is men al enigszins vertrouwd met het principe en is men tot de con-

clusie gekomen dat wederzijdse erkenning tot betere samenwerking
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leidt. Of dit ook voor het strafrecht zal gelden, valt niet met zekerheid te

zeggen, aangezien wederzijdse erkenning op dit terrein volstrekt nieuw

is. Maar de auteurs denken dat de strafrechtelijke samenwerking een

vergelijkbare ontwikkeling zal doormaken en dat verdergaande integra-

tie slechts een kwestie van tijd zal zijn.

Smeulers gaat dieper in op een aspect van de justitiële samenwerking:

de uitlevering. Het Europese Aanhoudingsbevel heeft het uitleverings-

systeem veranderd in een snel en efficiënt systeem van overlevering.

Weigeringsgronden zijn ingeperkt, de eis van dubbele strafbaarheid is

deels afgeschaft, er is beperkt tijd voor beroepsprocedures en de rechter

heeft een bijna exclusief mandaat gekregen, om maar enkele verande-

ringen te noemen. Het versnellen en versoepelen van de procedure is

op een aantal punten ten koste gegaan van de rechtswaarborgen voor

de opgeëiste persoon. Een positief aspect is dat het Aanhoudingsbevel

staten de plicht oplegt van overlevering af te zien als er substantiële

aanwijzingen zijn dat de mensenrechten zullen worden geschonden

in de verzoekende staat. Hierdoor zullen de betrokken staten binnen

de EU niet langer worden geconfronteerd met twee conflicterende

verdragsverplichtingen (uitleveren versus mensenrechten respecteren).

Hoe de rechter in de praktijk om zal gaan met mensenrechtelijke

dilemma’s in overleveringszaken, is echter nog afwachten.

Mensenrechtelijke aspecten spelen eveneens een belangrijke rol in

het asielrecht. Battjes beschrijft het recent totstandgekomen

Gemeenschappelijke Europese Asielstelsel en bekijkt of dit beant-

woordt aan de gestelde doelen: redelijkheid (tegenover vluchtelingen

en asielzoekers) en efficiëntie (snelle behandeling van asielverzoeken).

Verscheidene nieuwe regels over wie in aanmerking voor asiel komt,

zijn een grote stap voorwaarts, maar de nieuwe procedureregels stellen

teleur. In een tweede fase van harmonisatie zal waarschijnlijk de vraag

aan de orde komen of asielverzoeken beter buiten de Europese Unie

(op ambassades of in speciale opvangcentra) in behandeling moeten

worden genomen. De auteur acht een dergelijk scenario onrealistisch.

Een verdere ontwikkeling van het huidige systeem is waarschijnlijker.

De doelstellingen van efficiëntie en redelijkheid zijn het meest gediend

met een verdere harmonisatie van opvang- en verblijfcondities en met

een hoger niveau van harmonisering van procedures. Voor de hand ligt

dan procedurevereisten nader aan te scherpen, en deze niet alleen

voor de toekenning van de vluchtelingen- maar ook voor toekenning

van de subsidiaire status verplicht te stellen. 

De Hert stelt in zijn bijdrage dat de traditionele kenmerken van
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justitiële samenwerking, in het bijzonder de internationale rechtshulp,

verdwenen zijn door een serie kaderbesluiten van de Raad van

Ministers. Basisbeginselen als vertrouwen, vrijwilligheid en erkenning

van pluraliteit en diversiteit hebben plaatsgemaakt voor een stelsel van

samenwerking gebaseerd op standaardisatie, gedwongen samenwer-

king en de afschaffing van wettelijke hindernissen. Zonder in te gaan

op de vraag of een dergelijke revolutie nodig is, plaatst de auteur vraag-

tekens bij het democratisch gehalte van de gehanteerde beslissings-

procedures. Er is bovendien, zo stelt hij, een legaliteitsprobleem: het

Verdrag van Amsterdam verschaft geen basis voor een complete veran-

dering van wettelijke regels gebaseerd op het concept van wederzijdse

erkenning.

In het laatste artikel van dit themagedeelte gaan De Hert en De Roos

uitgebreid in op de positie van Nederland in de Europese justitiële en

politiële samenwerking, dit tegen de achtergrond van het Nederlandse

EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2004. Zij stellen dat de

Nederlandse rol bij de recente ingrijpende institutionele veranderingen

een volgzame is geweest. Nederland is daardoor medeverantwoordelijk

voor die veranderingen. Tegen die achtergrond kwam de Eurojust-

speech van Justieminister Donner en de notitie Europese Strafrechtelijke

ruimte in mei 2003 rijkelijk laat. Hierin stelt de minister dat de nadruk

te eenzijdig is komen te liggen op harmonisering en uniformering van

regelgeving. Stabiliteit en continuïteit zijn in zijn ogen gediend met

waarborgen dat lidstaten van de Unie hun eigen identiteit behouden.

De auteurs bespreken de toekomstkansen van Donners alternatief: een

federaal geïnspireerd systeem van twee rechtssferen met een aparte

Europese Strafrechtelijke Ruimte voor grensoverschrijdende crimina-

liteit en gemeenschapsfraude. Zij achten het onwaarschijnlijk dat veel

andere landen hiervoor op dit moment warm zullen lopen. Daarom

doet Nederland er goed aan te bevorderen dat grenzen worden gesteld

aan de verdere uitbouw van de horizontale Europese strafprocesruimte

en bij nieuwe kaderbesluiten ervoor te waken dat de kern van de natio-

nale systemen niet in gevaar wordt gebracht. Zeker zolang het Europees

Grondwettelijk Verdrag niet is geratificeerd, is het zaak nieuwe specta-

culaire veranderingen tegen te houden. De auteurs menen dat

inspanningen voor een grotere opsporingscapaciteit prioriteit ver-

dienen, alsmede het vinden van oplossingen voor verschillen in

organisatiecultuur bij de gecreëerde Europese instellingen. 

P.J.J. van Voorst

M.P.C. Scheepmaker
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Een Grondwet voor Europa

Een beoordeling op hoofdpunten

B.R. Limonard en M. Sie Dhian Ho*

Met het aannemen van een nieuw Grondwettelijk Verdrag voor

Europa zetten de vertegenwoordigers van de Europese lidstaten afge-

lopen juni een historische stap, die naar verwachting een eind maakt

aan de toenemende frequentie van Europese verdragshervorming. 

Dit artikel geeft een eerste beoordeling van het constitutionele verdrag

op hoofdlijnen. Dat gebeurt ten eerste door te inventariseren of de

doelstellingen die aan het begin van de Europese Conventie werden

geformuleerd zijn gerealiseerd: de Unie begrijpelijker, efficiënter en

democratischer maken. Daarom staat hierna de vraag centraal of de

Unieverdragen, -structuren en -processen inderdaad toegankelijker,

eenvoudiger en begrijpelijker zijn geworden. Vervolgens wordt bezien

of de grondwet waarborgen biedt voor een meer slagvaardige en

efficiënte besluitvorming van de Unie, waarna wordt bekeken of de

belofte van democratisering van de Unie is waargemaakt.

Ten tweede wordt nader ingegaan op het functioneren van en de

verhoudingen tussen de (Europese) Raad, de Europese Commissie en

het Europees Parlement. Deze institutionele thema’s vormden een

‘hot issue’ tijdens de onderhandelingen over het grondwettelijk

verdrag, aangezien zij bepalend zijn voor de toekomstige machts-

verhoudingen tussen de lidstaten onderling (groot en klein) en tussen

de lidstaten en de Europese instellingen. Toepassing van de boven-

vermelde doelstellingen op de Europese instellingen (bijvoorbeeld

vereenvoudiging, vergroting efficiëntie) kan niet los worden gezien

van de gevolgen hiervan voor deze machtsverhoudingen. Een onder-

deel van het artikel is daarom gewijd aan een analyse van de hervor-

mingen van de instellingen en hun gevolgen voor het institutionele

en interstatelijke machtsevenwicht. Tot slot wordt op hoofdlijnen

geconcludeerd en vooruitgeblikt naar de ratificatie van het verdrag in

vijfentwintig lidstaten.
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Alvorens in te gaan op deze centrale vragen volgt nu eerst een korte

beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het Grondwettelijk

Verdrag.

Ontstaansgeschiedenis 

De aanzet tot het Grondwettelijk Verdrag werd gegeven door de

Europese Raad, die bij de teleurstellende verdragsherziening van Nice

(december 2000) in een verklaring opriep tot een zo breed mogelijk

debat over de toekomst van Europa. Aanleiding voor dit ‘post-Nice’-

debat was dat velen vreesden dat Europa nog verder van de burger

zou komen te staan en in een legitimiteitscrisis zou belanden.

Doordat de Unie na het einde van de Koude Oorlog voor nieuwe

interne en externe uitdagingen kwam te staan, is haar takenpakket het

afgelopen decennium aanzienlijk uitgebreid naar politiek gevoelige

onderwerpen. De betrokkenheid van de burger bij het Europese

bestuur heeft echter geen gelijke tred gehouden met de uitbreiding

van bevoegdheden; de Europese Unie (EU) is voor veel burgers nog

een abstracte en op afstand staande entiteit. De kloof tussen veel

burgers en de politiek wordt op Europees niveau nog eens versterkt

door het gebrek aan democratische controle door direct gekozen

volksvertegenwoordigers op de besluitvorming.

Anderen voorzagen dat de slagvaardigheid van de EU nog ernstiger in

het geding zou komen als gevolg van de uitbreiding naar vijfentwintig

en later nog meer lidstaten. In een Unie met zo veel en zo verschil-

lende lidstaten leidt besluitvorming met eenparigheid van stemmen

onvermijdelijk tot blokkades of verwaterde compromissen.

De pogingen om tot de noodzakelijk geachte verdragshervorming te

komen tijdens de Intergouvernementele Conferenties (IGC’s) van

Amsterdam en Nice leverden halfbakken resultaten op doordat lid-

staten te veel vasthielden aan hun soevereiniteit en individuele voor-

keuren. De Europese staatshoofden en regeringsleiders beseften na

het akkoord van Nice dat louter het kader van een IGC niet de juiste

context, samenstelling en cultuur biedt voor een open discussie over

hervormingen die in het gezamenlijk Europees belang zijn.

In navolging van de succesvolle voorbereiding van het Handvest voor

de grondrechten van de Unie door een Conventie werd daarom ook in

het post-Nice-debat gekozen voor het conventiemodel. In december

2001 riep de Europese Raad in zijn ‘Verklaring van Laken over de
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toekomst van Europa’ een Conventie bijeen. De Conventie bestond uit

vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten en kandidaat-

lidstaten, van de nationale parlementen, het Europees parlement en

de Commissie. Het doel was een nieuwe IGC voor te bereiden. Het

mandaat, vervat in 57 vragen, had vooral betrekking op een betere

verdeling en omschrijving van de bevoegdheden van de Unie, de ver-

eenvoudiging van de instrumenten, meer democratie, transparantie

en efficiëntie en de vereenvoudiging en herschikking van de verdra-

gen tot ‘op termijn’ een constitutionele tekst.

De Conventie, onder leiding van zijn ambitieuze voorzitter Valéry

Giscard d’Estaing, vatte zijn mandaat ruim op – taboes bestonden

niet meer – en nam zich al snel voor een Grondwettelijk Verdrag voor

Europa te ontwerpen. Eén ontwerpverdrag (zonder opties), gesteund

door een zo breed mogelijke consensus, zou de IGC zo min mogelijk

ruimte geven om aan het resultaat van de Conventie voorbij te gaan.

De Europese Raad van Thessaloniki verwelkomde het ‘ontwerp voor

een constitutioneel verdrag voor Europa’ op 20 juni 2003 als ‘een

goede basis’ voor de start van de onderhandelingen in de IGC.

Ontrafeling van het Conventieresultaat was echter nog steeds een

reëel gevaar, omdat veel lidstaten – waaronder Nederland – aanzien-

lijke wensenlijsten hadden ten aanzien van het verdrag. Het Italiaans

voorzitterschap wist de IGC te beperken tot in hoofdzaak institutio-

nele vraagstukken (de stemmenweging in de Raad van Ministers, de

reikwijdte van meerderheidsbesluitvorming, de samenstelling van de

Commissie en het aantal zetels per lidstaat in het Europees

Parlement), maar kon de IGC in december 2003 niet succesvol

afronden. In juni 2004 waren de politieke omstandigheden gunsti-

ger (onder andere door het aantreden van een nieuwe, meer 

pro-Europese regering in Spanje en een mildere opstelling van de

Polen inzake de kwestie van de stemmenweging). Daarnaast waren de

Europese leiders ervan doordrongen dat falen, na een jaar van grote

verdeeldheid (te noemen zijn de kwestie Irak, het Stabiliteits- en

Groeipact en het mislukken van de IGC in december 2003), geen optie

meer was. Immers, het gevreesde perspectief van een legitimiteitscri-

sis en een haperende besluitvorming leek daarmee reeds bewaarheid

te worden. Indien de ratificatie, inclusief de voorgenomen referenda

in minstens tien van de lidstaten, slaagt, treedt het nieuwe verdrag op

1 november 2006 in werking.
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Een toegankelijk verdrag voor een begrijpelijke Unie

Een belangrijk resultaat is in de eerste plaats dat er één constitutio-

neel verdrag1 komt, dat in de plaats treedt van de weinig toegankelijke

opeenstapeling van bestaande verdragen. Dit Grondwettelijk Verdrag

bestaat uit vier delen, voorafgegaan door een preambule, en gevolgd

door een reeks van annexen, protocollen en verklaringen:

– Deel I: het constitutionele gedeelte, met daarin de waarden en doel-

stellingen van de Unie; de bevoegdheidsverdeling tussen de

lidstaten en de Unie; en de beschrijving van de instellingen, de

instrumenten, het financiële kader alsmede de lidmaatschaps-

bepalingen;

– Deel II: het Handvest van de Grondrechten van de Unie;

– Deel III: de bepalingen betreffende het beleid en de werking van

de Unie; en

– Deel IV: de slotbepalingen, waaronder de regels voor aanneming,

bekrachtiging en inwerkingtreding, alsmede de bepalingen betref-

fende herziening van het verdrag tot instelling van de grondwet.

Bij verschijning hebben verschillende commentatoren kritiek geuit op

de lengte en begrijpelijkheid van het geheel. Met ruim driehonderd

pagina’s exclusief protocollen en verklaringen voldoet het

Grondwettelijk Verdrag inderdaad niet aan het idee van een grondwet

voor de burger ‘op zakformaat’. Ook de ambitie van Giscard om een

tekst te schrijven die schoolkinderen zouden kunnen begrijpen lijkt

alleen gerealiseerd voor studenten bestuurs- en rechtswetenschappen

in de dop. Dit laat onverlet dat het Grondwettelijk Verdrag aanzienlijk

overzichtelijker is dan de bestaande combinatie van verdragen en

verdragswijzigingen en dat met name het eerste en tweede deel

redelijk toegankelijk en helder zijn.

Een tweede vereenvoudiging betreft de opheffing van de ingewikkelde

pijlerstructuur van de Unie, gecreëerd in Maastricht (1991). Door een

herschikking van verdragsartikelen zijn het Gemeenschappelijke

Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB, tweede pijler) en de samen-

werking inzake Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ, derde pijler) niet

langer strikt gescheiden van de gemeenschapspijler. Hierdoor is een
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coherenter intern en extern optreden van de Unie mogelijk gemaakt

en wordt de beleidsvorming op deze gebieden overzichtelijker.

Dit betekent echter niet dat het Hof van Justitie nu op deze terreinen

volledig bevoegd is. Bovendien blijven er hier en daar afwijkende

vormen van besluitvorming bestaan, waarmee de opheffing van de

pijlers onvolkomen is. Niettemin kan hier worden gesproken van een

belangrijke vooruitgang.

Met de opheffing van de pijlerstructuur hangt samen dat de Unie

straks één rechtspersoonlijkheid heeft, die momenteel slechts is

voorbehouden aan de Europese Gemeenschap (eerste pijler). Hiermee

kan de Unie efficiënter betrekkingen aangaan met derde landen en lid

worden van internationale organisaties en kan zij ter verantwoording

worden geroepen voor haar internationale optreden (artikel I-6).

Een drastische vereenvoudiging betreft ten derde de rechtsinstru-

menten van de Unie, die aanzienlijk in aantal zijn teruggebracht. Na

inwerkingtreding van de Grondwet zijn er nog slechts zes rechts-

instrumenten (voorheen ongeveer 25) beschikbaar: Europese wetten

en kaderwetten (de huidige verordeningen en richtlijnen), Europese

verordeningen en Europese besluiten (dit zijn geen wetshandelingen,

maar zij zijn wel bindend) en Europese aanbevelingen en adviezen,

die geen bindende kracht hebben (artikel I-32).

Tot slot wordt er voortaan, wanneer de Unie wetgeving maakt, een

enkele procedure gehanteerd. De zogenoemde ‘co-decisieprocedure’,

waarbij de Raad van Ministers besluit samen met het Europees

Parlement over een voorstel van de Commissie, is verheven tot stan-

daard wetgevingsprocedure (artikel I-33). Daarmee wordt overigens

de rol van het Europees Parlement in de besluitvorming uitgebreid en

wordt het Parlement medewetgever.

Een efficiëntere besluitvorming

Naar aanleiding van de vrees dat de Unie na uitbreiding naar 25 en

later meer lidstaten besluiteloos zou worden, met name bij behoud

van het unanimiteitsvereiste op veel terreinen, is op vele punten

gepoogd de besluitvormingsregels te versoepelen. Een belangrijke

waarborg voor een slagvaardige Unie wordt geboden doordat besluit-

vorming bij gekwalificeerde meerderheid de standaard besluitvor-

mingsregel wordt in de Raad van Ministers. Dat geldt bijvoorbeeld

ook voor de meeste terreinen van de JBZ-samenwerking, waar
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besluitvorming voorheen bij unanimiteit plaats moest vinden. Voor

een aantal gevoelige terreinen (onder andere strafrecht en sociale

zekerheid) kon de overgang naar meerderheidsbesluitvorming alleen

worden overeengekomen door opname van een ‘noodremprocedure’.

Deze bepaalt dat wanneer een lidstaat meent dat vitale belangen

worden geschaad door een voorgestelde maatregel (zoals afbreuk aan

fundamentele aspecten van zijn socialezekerheidsstelsel of rechts-

systeem), hij deze ter bespreking kan voorleggen aan de Europese

Raad. De Europese Raad kan dan ofwel beslissen de zaak terug te

verwijzen naar de Raad (waarna de Raad bij gekwalificeerde meer-

derheid kan beslissen), of de Europese Commissie verzoeken met een

nieuw voorstel te komen.

Verder heeft tegenstand van bepaalde lidstaten ertoe geleid dat unani-

miteit onder andere op de volgende terreinen blijft gehandhaafd: het

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (met een aantal

beperkte uitzonderingen), het Europese veiligheids- en defensiebe-

leid, het vaststellen van het meerjarige financiële kader, aspecten van

sociaal beleid, verdeling van structurele fondsen en belastingen. Ook

voor aanpassing van het Grondwettelijke Verdrag zelf blijft unani-

miteit vereist. Het idee om het verdrag te splitsen in een grondwette-

lijk en een beleidsmatig gedeelte, waarbij laatstgenoemd deel gemak-

kelijker zou kunnen worden gewijzigd, heeft het niet gehaald. In

sommige gevallen waar unanimiteit is gehandhaafd, is wel een

zogenoemde ‘passerelle’ ingebouwd, oftewel de mogelijkheid om in

de toekomst zonder verdragswijziging bij unanimiteit over te

schakelen naar besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid.

Nationale parlementen kunnen overigens weer een veto uitspreken

over gebruikmaking van deze ‘passerelle’.

Een winstpunt ten aanzien van de begrijpelijkheid en efficiëntie van

de Europese besluitvorming betreft de vereenvoudigde stemmen-

weging in de Raad van Ministers. Zoals hiervoor beschreven, geldt in

geval van de gewone wetgevingsprocedure dat de Raad van Ministers

en het Europees Parlement gezamenlijk Europese wetten en kader-

wetten vaststellen op voorstel van de Commissie. Voor de stand-

puntbepaling binnen het Europees Parlement gold en geldt dat bij

meerderheid wordt besloten. Voor de standpuntbepaling van de Raad

van Ministers gold dat in gevallen waarbij met ‘gekwalificeerde meer-

derheid’ werd besloten, een gecompliceerd systeem van stemmen-

weging werd toegepast dat door de Grondwet vervangen zal worden

door een eenvoudigere ‘dubbele meerderheidsregel’. Een Raadsbesluit
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met gekwalificeerde meerderheid vereist vanaf 1 november 2009 de

steun van 55% (maar ten minste vijftien) van de lidstaten die samen

meer dan 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Om te voor-

komen dat slechts drie van de vier grootste lidstaten (Duitsland,

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië) al in staat zouden zijn om een

initiatief te blokkeren, moet een blokkerende minderheid op zijn

minst vier lidstaten bevatten.

Deze vereenvoudiging vereiste wel dat tijdens de IGC dwarsliggende

lidstaten tegemoet moesten worden gekomen. Zo was ten eerste de

drempel voor het bereiken van een gekwalificeerde meerderheid in de

ontwerp-grondwet van de Europese Conventie lager (de helft van de

lidstaten, die samen 60% van de EU-bevolking vertegenwoordigden).

Dit had de besluitvorming efficiënter kunnen doen verlopen. Ten

tweede zal een hogere drempel gelden op een aantal gevoelige gebie-

den waar de Raad niet besluit op voorstel van de Commissie of de

Minister van Buitenlandse Zaken, maar bijvoorbeeld van een lidstaat

(namelijk 72% van de lidstaten en 65% van de EU-bevolking). Ten

derde wordt het systeem voorlopig gecompliceerd door een over-

gangsregeling die stelt dat een groep lidstaten die 75% van de blok-

kerende minderheid vormt, de Raad kan verzoeken een betwiste

maatregel te heroverwegen en een compromis te vinden. Vanaf 2014

kan de Raad deze overgangsregeling bij gekwalificeerde meerderheid

intrekken.

Nauwere samenwerking

Tevens is met de verruiming van de mogelijkheden voor nauwere

samenwerking tussen een beperkt aantal lidstaten een belangrijk

‘veiligheidsmechanisme’ voor een slagvaardige Unie ingebouwd.

Beleidsontwikkeling in de Unie wordt vaak belemmerd door lidstaten

die niet bereid of in staat zijn om deel te nemen aan integratie-initia-

tieven. Eén manier om zo’n blokkade te overwinnen is gebruik te

maken van ‘flexibele’ integratie, dat wil zeggen: samenwerking te

ontplooien tussen een beperkt aantal lidstaten. In het Verdrag van

Amsterdam is daartoe het mechanisme voor ‘nauwere samenwerking’

geïntroduceerd, dat een groep van lidstaten in staat stelt om met

behulp van de instituties en procedures van de EU hun samenwerking

te ontplooien op beleidsterreinen waarop de EU bevoegdheden heeft

(in het Verdrag van Nice zijn deze procedures herzien). Na inwerking-

treding van het Grondwettelijk Verdrag zal nauwere samenwerking op
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alle terreinen mogelijk worden (ook in het GBVB). Ook voorziet een

passerelle in de mogelijkheid dat de lidstaten die deelnemen aan een

nauwer samenwerkingsinitiatief kiezen voor een efficiëntere manier

van besluitvorming binnen dit specifieke initiatief (dat wil zeggen de

standaard wetgevingsprocedure inclusief gekwalificeerde meerder-

heidsbesluitvorming). Deze mogelijkheid geldt echter niet voor

beslissingen met gevolgen op militair of defensiegebied.

Teleurstelling voor die lidstaten die primair hadden ingezet op

efficiëntie van de Uniebesluitvorming is dat het vereiste voor het

minimum aantal lidstaten dat nodig is voor een nauwer samenwer-

kingsinitiatief is opgetrokken van acht lidstaten naar eenderde van de

lidstaten (hetgeen na verdere uitbreiding relevantie krijgt), en dat

machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan nog steeds

unanimiteit vergt (artikel III-325).

Behalve deze algemene bepalingen voor ‘nauwere samenwerking’ is

voor het terrein van de Europese defensie een apart mechanisme voor

‘permanente gestructureerde samenwerking’ ontworpen. Op basis

hiervan kan een beperkt aantal lidstaten dat voldoet aan een reeks

van criteria ten aanzien van hun militaire vermogens nauwer samen-

werken met het oog op uitvoering van ‘de meest veeleisende taken’

(artikel I-40, lid 6). Ook op het terrein van het strafrecht is een opmer-

kelijke mogelijkheid ingebouwd om de slagvaardigheid van de Unie te

waarborgen in geval één of een aantal lidstaten de besluitvorming

blokkeert via de bovengenoemde noodremprocedure. Een zoge-

noemde ‘accelerator’-clausule bepaalt dat een groep van ten minste

één derde van de lidstaten een nauwer samenwerkingsinitiatief kan

lanceren zonder dat daarvoor nog de machtiging van de Raad nodig

is, indien de Europese Raad na afloop van de periode van schorsing

volgend op de inwerkingstelling van de noodremprocedure niet heeft

gehandeld, of indien twaalf maanden na de indiening van een nieuw

ontwerp de Europese kaderwet nog niet is aangenomen (artikel III-

172, lid 4).

Een meer democratische Unie

Een andere hoofddoelstelling van de Europese Conventie was de Unie

democratischer te maken. Is de democratische legitimiteit inderdaad

vergroot en brengt het Grondwettelijk Verdrag de Unie dichter bij de

burger?

16 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 6 2004



Met de opname van het Handvest voor de grondrechten in het tweede

deel van het Grondwettelijk Verdrag krijgt het Handvest rechtskracht

en kan het worden geïnterpreteerd door het Hof van Justitie. Naast de

integratie van het Handvest voorziet het Grondwettelijk Verdrag in de

toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel I-7, lid 2).

De positie van het Europees Parlement is versterkt. Door de uit-

breiding van gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming en verhef-

fing van de co-decisieprocedure tot standaard wetgevingsprocedure

krijgt het Europees Parlement een prominentere plaats in het besluit-

vormingstraject van de Unie. Er zijn echter nog verschillende terreinen

waar de Raad het Europees Parlement slechts hoeft te raadplegen

(denk aan het GBVB). Verder is de positie van het EP in het institutio-

nele evenwicht versterkt. Zo heeft het een sterkere stem bij het kiezen

van de Commissievoorzitter en kan het de Commissie met een motie

van wantrouwen naar huis sturen. 

Ook nationale parlementen zullen nauwer worden betrokken bij de

Europese samenwerking. Ten eerste door de constitutionalisering van

het principe van openbaarheid (artikel I-49) en de verplichting om de

nationale parlementen volledig te informeren (protocol betreffende de

rol van de nationale parlementen van de lidstaten in de EU). Ten

tweede worden de nationale parlementen meer betrokken bij de

toepassing van het subsidiariteitprincipe.2 Een ‘gele kaart’-procedure

wordt geïntroduceerd die nationale parlementen in staat stelt te

signaleren dat een Commissievoorstel inbreuk maakt op het subsidia-

riteitprincipe. De Commissie is echter niet gehouden het voorstel in te

trekken. Ten slotte zullen nationale parlementen ook hun invloed

kunnen doen gelden bij de totstandkoming van een toekomstige

verdragswijziging, aangezien voortaan de voorbereiding van een IGC

ter wijziging van het verdrag door een Conventie verplicht is gesteld.

Dit betekent overigens dat naast nationale volksvertegenwoordigers,

ook vertegenwoordigers uit het Europees Parlement, sociale partners

en sectorale lichamen door hun participatie de legitimiteit van de

verdragswijziging zullen vergroten.
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Wanneer de Raad beraadslaagt en/of stemt over wetgeving, zullen de

zittingen voortaan openbaar zijn, waarmee het wetgevingsproces in

de Unie eindelijk toegankelijk en transparant wordt. Hierdoor zal de

praktijk van ‘blame-shifting’ tussen Europese instellingen en lidstaten

aanzienlijk lastiger worden, en kunnen nationale parlementen hun

nationale vertegenwoordigers in de Raad gemakkelijker ter verant-

woording roepen voor genomen besluiten.

Al deze democratische zegeningen betreffen vooral een versterking

van de vertegenwoordigende lichamen van burgers (Europees

Parlement, nationale parlementen), en niet zozeer een directe

toenadering tussen burger en Unie. Eén innovatie vormt hierop een

uitzondering: de burgerpetitie. Wanneer ten minste één miljoen

burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten,

van oordeel zijn dat op een specifiek terrein een rechtshandeling van

de Unie nodig is, kunnen zij het initiatief nemen de Commissie te

verzoeken een passend voorstel daartoe in te dienen.

Het institutionele en interstatelijke evenwicht

De onderhandelingen over het functioneren van en de verhoudingen

tussen de (Europese) Raad, de Europese Commissie en het Europees

Parlement hebben relatief veel aandacht gekregen, ook in de media,

aangezien zij bepalend zijn voor de toekomstige machtsverhoudingen

tussen de lidstaten onderling (groot en klein) en tussen de lidstaten en

de Europese instellingen. Hervormingen met het oog op vereenvoudi-

ging en vergroting van de Europese slagvaardigheid hebben bij

toepassing op de Europese instelling al snel ingrijpende gevolgen voor

de machtsverhoudingen, waardoor overwegingen van ‘algemeen

Europees belang’ stuiten op nationale belangen.

Ondanks de Europeanisering van diverse beleidsterreinen in de voor-

bije jaren, is de rol van de Commissie op die terreinen relatief beperkt

gebleven. Het institutioneel evenwicht is daarmee opgeschoven in de

richting van intergouvernementele organen als de Europese Raad en

de Raad van Ministers, waarin de grote lidstaten meer macht uitoefe-

nen. Veel kleine en middelgrote lidstaten (ook Nederland) grepen

daarom de gelegenheid van de verdragsherziening aan om de centrale

positie van de Commissie te herstellen en de positie van het Europees

Parlement te versterken. Grote lidstaten kozen daarentegen eerder

voor een consolidering, zoniet versteviging, van de positie van de
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Europese Raad. Welke balans kunnen we hier opmaken naar aanlei-

ding van het IGC-resultaat?

Europese Raad

De Europese Raad heeft voor het eerst de status van Europese instel-

ling verkregen (artikel I-18, lid 2). Wel blijven zijn bevoegdheden

beperkt tot het geven van de nodige impulsen voor de ontwikkeling

van de Unie en het bepalen van de algemene politieke richtsnoeren en

prioriteiten. Een wetgevingstaak is nadrukkelijk uitgesloten (artikel

I-20, lid 1). Daarnaast blijft de macht van de Europese Raad ook

beperkt doordat hij zich in de regel uitspreekt bij consensus (lid 4). Een

opmerkelijke vernieuwing is dat de Europese Raad met gekwalificeerde

meerderheid zijn eigen vaste voorzitter kiest (die voor tweeënhalf jaar

wordt gekozen en eenmaal herkiesbaar is) die in de plaats komt van

het halfjaarlijks roulerend voorzitterschap van de Europese Raad.

Na veel verzet vanuit met name de kleinere lidstaten heeft men zijn

bevoegdheden echter zeer beperkt gehouden. Hij stimuleert de werk-

zaamheden van de Europese Raad, zorgt voor continuïteit, bevordert

samenhang en consensus en legt na elke bijeenkomst een verslag voor

aan het Europees Parlement. De enige uitvoerende taak van deze

‘president’ ligt op het terrein van het GBVB, waar hij de Unie op zijn

niveau en in die hoedanigheid vertegenwoordigt, onverminderd de

bevoegdheden van de nieuwe EU-minister van Buitenlandse Zaken

(artikel I-21). De geringe bevoegdheden van deze vaste voorzitter

alsmede zijn gebrek aan democratische legitimiteit beperken zijn

kansen om een serieuze bedreiging te vormen voor de centrale positie

van de Commissie. Opmerkelijk genoeg sluit de verdragstekst niet uit

dat de Commissievoorzitter tevens de Europese Raad voorzit.

Raad van Ministers

De Raad van Ministers krijgt twee vaste formaties. De huidige Raad

Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Razeb) wordt gesplitst in

een Raad Algemene Zaken en een Raad Buitenlandse Zaken. De

Europese Raad besluit in welke andere samenstellingen de Raad

bijeen kan komen (artikel I-23 lid 4). De Europese Raad van Sevilla

(juni 2002) besloot reeds de agenda van de Razeb te splitsen. Het plan

voor een aparte ‘Wetgevende Raad’ die in het ontwerp-verdrag was

gekoppeld aan de Raad Algemene Zaken is in de IGC, met steun van
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Nederland, afgeschoten. Het idee achter deze Raad was om de

wetgevende functie, die nu door elke Raadsformatie naast de niet-

wetgevende taken worden vervuld, op een zichtbare plaats en in het

openbaar te laten vervullen. De Wetgevende Raad zou bestaan uit een

vaste vertegenwoordiger en een per dossier wisselende vertegenwoor-

diger per lidstaat en zou daarmee een soort landenkamer- of senaats-

functie vervullen. Bezwaar tegen een aparte Wetgevende Raad was

onder andere dat de vaste vertegenwoordiger in deze Raad een

onevenredig sterke positie in zijn nationale kabinet zou krijgen. Verder

zou de wisselende samenstelling zeer onpraktisch zijn. De gewenste

openbaarheid wordt nu gewaarborgd doordat alle Raadsformaties in

het openbaar vergaderen als wetgeving aan de orde is.

Europese minister van Buitenlandse Zaken

Een flinke stap in de richting van meer coherentie in het externe

optreden van de Unie en een zichtbare externe vertegenwoordiging

van de Unie is gezet met de creatie van de figuur van een Europese

minister van Buitenlandse Zaken, die de taken van de Hoge

Vertegenwoordiger voor het GBVB en die van de Commissaris Externe

Betrekkingen gaat combineren als vice-voorzitter van de Commissie

en tevens de Raad Buitenlandse Zaken zal voorzitten. Deze ‘minister’

zal worden ondersteund door een Europese diplomatieke dienst,

samengesteld uit diplomaten van het Raadssecretariaat, de

Commissie en de lidstaten. Daarmee krijgt deze figuur een spilfunctie

in het institutionele bestel. Onduidelijk is nog hoe deze minister zijn

collegialiteit in de Commissie kan verenigen met zijn mandaatsrelatie

tot de Raad. Ook kan hij in conflict komen met de vaste voorzitter van

de Europese Raad, die ook een vertegenwoordigende rol heeft op het

gebied van het GBVB. De werkbaarheid van deze constructie moet

zich in de praktijk bewijzen. 

Voorzitterschap Raad van Ministers

Het voorzitterschap van de Raad van Ministers zal gaan rouleren

tussen groepen van drie lidstaten, waarbij elke groep het voorzitter-

schap achttien maanden bekleedt. Geacht wordt dat binnen ieder

voorzitterschap elk van de drie lidstaten een Raadsformatie voor een

half jaar voorzit (met uitzondering van de Raad Buitenlandse Zaken).

Deze formulering lijkt te impliceren dat het voorzitterschap van elke
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formatie in die achttien maanden rouleert tussen de drie lidstaten,

maar maakt het ook mogelijk dat elke lidstaat alle formaties – net als

in de huidige situatie – tegelijk voor zes maanden voorzit. Deze

uitkomst betekent in ieder geval geen vooruitgang op het gebied

van continuïteit en betere coördinatie tussen de agenda’s van de

verschillende formaties. Wellicht speelt het de macht van de Europese

president in de kaart of een grote lidstaat die samen met twee kleine

lidstaten het voorzitterschap vervult. Daarnaast is het nieuwe systeem

allerminst begrijpelijker voor burgers. Het halfjaarlijkse roulatie-

systeem stond al jaren ter discussie, omdat het leidde tot een gebrek

aan continuïteit. Daarbij zou als gevolg van de uitbreiding de zware

taak van de organisatie en coördinatie van de verschillende Raden ook

toevallen aan kleine en onervaren lidstaten. Het resultaat op dit punt

is dan ook teleurstellend. Het was ook denkbaar om de verschillende

Raadsformaties (net als de Europese Raad) hun eigen voorzitter te

laten kiezen voor bijvoorbeeld tweeënhalf jaar of (zoals bij de Raad

Buitenlandse Zaken) de betreffende Commissaris de Raad te laten

voorzitten.

Voorzitter Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie wordt voortaan met

gewone meerderheid verkozen door het Europees Parlement, nadat

de Europese Raad bij gekwalificeerde meerderheid een kandidaat

heeft voorgedragen. Indien deze kandidaat in het Europees Parlement

niet de vereiste meerderheid haalt, dient de Europese Raad binnen

een maand een nieuwe kandidaat voor te dragen. Dit is een stap voor-

uit ten opzichte van de huidige regeling, waarbij de Commissie-

voorzitter bij unanimiteit wordt aangewezen door de Europese Raad,

waarna goedkeuring door het Europees Parlement volgt. Dit levert

meestal een kleurloze figuur op die niemand tegen de borst stuit,

maar ook niemand aanspreekt. De rol van het Europees Parlement

wordt nu iets versterkt, maar dit had meer kunnen zijn. Niettemin is

te verwachten dat ook met de nieuwe procedure het Europees

Parlement zich sterker zal opstellen. Overigens voegt een verklaring

aan het verdrag toe dat de leden van het EP en de Raad elkaar consul-

teren over de kandidaten voor het Commissievoorzitterschap, zich

richtend op de achtergrond van de kandidaten en rekening houdend

met de uitkomsten van de Europese verkiezingen. Een verdere verkla-

ring moedigt ertoe aan dat de drie belangrijkste posten binnen de EU
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– voorzitter van de Europese Raad, Commissievoorzitter en minister

van Buitenlandse Zaken – gelijk over de lidstaten worden verdeeld.

Kortom, op dit punt is een beperkte vooruitgang geboekt.

Europese Commissie

Conform de wens van de grote lidstaten zal de omvang van de

Europese Commissie worden teruggebracht, zij het pas vanaf 2014.

Tot die tijd zal de Europese Commissie bestaan uit één commissaris

per lidstaat. Vanaf 2014 zal de omvang van de Commissie overeen-

komen met tweederde van het aantal lidstaten. In een EU van 27 komt

dat neer op achttien commissarissen. Deze worden geselecteerd op

basis van ‘egalitaire rotatie’ onder de lidstaten (vastgesteld door de

Europese Raad), hetgeen betekent dat elke lidstaat een commissaris

zal leveren voor twee uit drie Commissieperiodes. De rotatie dient de

geografische en demografische verscheidenheid van alle lidstaten

naar behoren te reflecteren. Een dagelijks bestuur dat straks zou

bestaan uit dertig of meer leden, afhankelijk van het aantal lidstaten

in plaats van het aantal te verrichten taken, is vanuit het oogpunt van

efficiëntie zeer onwenselijk. Een aantal lidstaten, waaronder veel

nieuwe toetreders, hield vast aan een eigen commissaris vanuit het

idee dat de legitimiteit van het Commissieoptreden in eigen land dit

vereist. De angst dat door de afwezigheid van een nationale commis-

saris de politieke, economische en sociale situatie van een lidstaat

wordt genegeerd door de Commissie, wordt nu geadresseerd in een

verklaring die vereist dat de Commissie ‘voldoende organisatorische

arrangementen’ treft om ervoor te zorgen dat deze omstandigheden in

overweging worden genomen. Het resultaat is zonder meer positiever

te waarderen dan het alternatief van een commissaris per lidstaat.

De creatieve oplossing in het ontwerp-verdrag, waarbij de Commissie

vijftien leden met stemrecht zou krijgen en evenzoveel zonder stem-

recht, was ook aantrekkelijk. De toon in het debat leek echter vaak

voorbij te gaan aan de notie dat commissarissen het Europees belang

en niet het nationale belang dienen te behartigen.

Europees parlement

Hierboven is reeds opgemerkt dat de rol van het Europees Parlement

is versterkt. Door de uitbreiding van gekwalificeerde meerder-

heidsbesluitvorming in de Raad en standaardgebruik van de 
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co-decisieprocedure voor wetgeving neemt de invloed van de

Europese volksvertegenwoordigers in het Europese besluitvormings-

proces toe. Daarnaast heeft het EP een belangrijker rol gekregen in de

verkiezing van de Commissievoorzitter en kan hij de Commissie tot

aftreden dwingen met een motie van afkeuring. Het besluit van de

Conventie om het budgetrecht aan het EP toe te kennen is echter

teruggedraaid door de IGC. Het EP heeft geen recht om wetgevings-

initiatieven in te dienen, het monopolie hiervoor berust bij de

Commissie, maar hij kan wel de Commissie uitnodigen initiatieven

te ontplooien.

In zekere zin kan men beweren dat elke instelling is versterkt. De

Europese Raad krijgt meer continuïteit door zijn vaste voorzitter, de

Commissie krijgt een sterkere legitimiteitsbasis in het Europees

Parlement, de Raad van Ministers besluit vaker bij gekwalificeerde

meerderheid en het Europees Parlement wordt op diverse terreinen

meer bij de besluitvorming betrokken. Van een fundamentele veran-

dering van taken of verhoudingen is echter geen sprake. In sommige

gevallen zijn de verhoudingen tussen instellingen verduidelijkt (de

politieke verantwoordelijkheidsrelatie tussen de Commissie en het

Parlement is vastgelegd), soms zijn deze gecompliceerd (bijvoorbeeld

tussen de Europese minister van Buitenlandse Zaken en de vaste

voorzitter van de Europese Raad ten aanzien van het GBVB). 

Conclusie 

Al met al betekent het Grondwettelijk Verdrag geen fundamentele

verandering van de verhoudingen binnen de EU. De belangrijkste

zegeningen zitten hem in een sterke vereenvoudiging van de verdrags-

structuur, het instrumentarium en de besluitvormingsmethode

ten opzichte van de bestaande situatie. De uitbreiding van het

toepassingsgebied van gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming

alsmede de mogelijkheid voor nauwere samenwerking tussen een

beperkt aantal lidstaten vormen belangrijke institutionele waarborgen

voor een slagvaardige Unie. Er zijn daarbij voldoende waarborgen

ingebouwd voor lidstaten die in hun nationale belangen dreigen te

worden geraakt.

De vergroting van de democratische legitimiteit van de Unie is vooral

gezocht in een versterking van de rol van nationale parlementen en

het Europees Parlement. Veel zal afhangen van de manier waarop de

volksvertegenwoordigers gebruik zullen maken van deze nieuwe
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mogelijkheden en confrontaties met de Europese uitvoerende macht

aan zullen gaan die het Europese publiek ook als relevant ervaart.

Tezamen met de verbeterde openbaarheid, informatieplicht, alsmede

de mogelijkheid voor het burgerinitiatief is echter een institutionele

stap voorwaarts gezet in het creëren van een Europese publieke

ruimte.

Dat ondanks deze verbeteringen er nogal mat is gereageerd op het

bereiken van overeenstemming over het Grondwettelijk Verdrag heeft

alles te maken met zorgen omtrent het welslagen van de ratificatie

ervan in vijfentwintig landen in tijden van groeiende euroscepsis. In

ten minste tien lidstaten worden al referenda voorzien. Het valt te

hopen dat in de referendumcampagnes eurosceptici de verleiding

weerstaan om de aversie tegen het constitutionele discours en de

associatie met een Europese superstaat uit te buiten, want de inhoud

van het verdrag rechtvaardigt zo’n voorstelling van zaken simpelweg

niet. Het voorliggende verdrag is een incrementele stap voorwaarts in

termen van vereenvoudiging en democratisering van de Unie, en geen

strategische koerswending naar een Europese superstaat. En hopelijk

trappen de enthousiastelingen van de Europese integratie niet in de

val om een stem tegen dit verdrag af te schilderen als een stem voor

uittreding uit de Unie, omdat dit onnodig en onbedoeld centrifugale

krachten oproept. Op die manier zouden burgers die de lat voor

democratisering van de Unie hoger hadden willen leggen in het kamp

van de eurosceptici worden gedreven. In plaats daarvan zou het

verdrag op zijn merites moeten worden beschouwd.
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De uitbreiding van de Europese
Unie in historisch perspectief
O. Holman*

Naar aanleiding van de start van het Nederlandse voorzitterschap van

de Raad van de Europese Unie (EU) presenteerde minister-president

Balkenende de prioriteiten voor de tweede helft van 2004. Hij stelde

dat het Nederlandse voorzitterschap samenvalt met een periode van

grote onzekerheid, zowel binnen Europa als daarbuiten. In deze

context van politieke en economische malaise heeft de EU op 1 mei jl.

de meest ingrijpende uitbreiding in haar bijna vijftigjarig bestaan

gerealiseerd. Maar deze formele stap is slechts het begin van een lang

en pijnlijk aanpassingsproces aan beide kanten van het voormalige

ijzeren gordijn. Nederland staat bovendien voor de taak de besluit-

vorming voor te bereiden inzake de toetreding van een volgende kan-

didaat, Turkije, in december van dit jaar. Voorwaar geen makkelijke

opgave. Daarnaast zijn in juni Europese verkiezingen gehouden die in

vrijwel alle lidstaten – en teleurstellend genoeg vooral in de nieuwe

lidstaten – met dramatisch lage opkomstpercentages gepaard gingen.

De publieke steun voor het proces van Europese integratie lijkt lager

dan ooit. In dezelfde maand is na een moeizaam machtsspel de defi-

nitieve tekst van het Grondwettelijk Verdrag van de EU goedgekeurd.

Het ratificatieproces in de 25 lidstaten zal nog de nodige voeten in de

aarde hebben, met name in die landen waar het verdrag onderwerp is

van een nationaal referendum.

Deze korte opsomming lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat de EU

‘volop in beweging is’, zoals Balkenende stelde.1 De vraag is echter of

deze beweging in de gewenste richting verloopt. Op goede gronden

kan worden gesteld dat met de recente big bang uitbreiding naar

voornamelijk minder ontwikkelde Midden- en Oost-Europese landen

een verdere verdieping van het Europese integratieproces niet langer
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vanzelfsprekend is. De incorporatie van deze landen heeft ingrijpende

beleidsmatige consequenties maar zal ook nieuwe scheidslijnen (of

een versterking van bestaande scheidslijnen) met zich meebrengen. De

meest recente uitbreiding zou wel eens een brug te ver kunnen zijn.

Een vergelijking met eerdere uitbreidingen

Toch zou men kunnen beweren dat doemdenken – vanuit een histo-

risch perspectief – niet op zijn plaats is. Was het immers niet zo dat bij

de ‘viering’ van het 25-jarige bestaan van de Europese Gemeenschap

in 1982 de toenmalige president van het Europese Parlement, Piet

Dankert, sprak van een ‘kwetsbare hartpatiënt wiens toestand dusda-

nig verzwakt is dat hij zelfs niet lastig kan worden gevallen met een

verjaardagspartijtje’? Het Britse The Economist schetste, niet zonder

leedvermaak, het beeld van een Gemeenschap in coma (Dinan, 1994,

p. 99). Voor- en tegenstanders van Europese integratie waren toen

echter veel te vroeg met hun ‘bijna dood’-verklaring. Drie jaar later

rees de Gemeenschap als een feniks uit zijn as middels het historische

besluit tot voltooiing van de interne markt. Deze zogenaamde herop-

leving kreeg een vervolg tijdens de Europese Raad van Maastricht,

alwaar in 1991 een beslissende stap werd gezet in de richting van een

Economische en Monetaire Unie (EMU). Tot slot werd aan het eind

van de jaren negentig besloten dat elf (en later twaalf) landen aan de

EMU zouden deelnemen en dat het licht op groen kon worden gezet

voor een ongekende uitbreidingsoperatie.

Er wordt wel beweerd dat de opmerkelijke ups and downs in het

historische integratieproces samenvallen met periodes van economi-

sche groei en stagnatie. Een periode van relatieve voorspoed draagt

dan bij aan een groter optimisme, ook ten aanzien van de mogelijk-

heden op Europees niveau, en vormt aldus de materiële basis voor

nieuwe initiatieven. Omgekeerd zijn lidstaten ten tijde van econo-

mische recessie sneller geneigd het eigen, nationale belang na te

jagen (zoals in de jaren zeventig). Zo geredeneerd, zou de huidige

impasse te maken hebben met de internationale economische en

politieke (post 9/11) crisis van de laatste jaren. Geen echt probleem

dus, na regen komt zonneschijn.

Een soortgelijk optimisme valt te horen als het gaat om de recente big

bang-uitbreiding. De historische lessen die getrokken kunnen worden

uit eerdere uitbreidingen – en dan met name de uitbreiding richting
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Zuid-Europa in de jaren tachtig – duiden alle op een voorspoedige,

economische en politieke ontwikkeling in de nieuwe lidstaten. Zo stelt

de Nederlandse regering in een document dat de Nederlandse prio-

riteiten voor de tweede helft van dit jaar benoemt dat de uitbreiding

richting Midden- en Oost-Europa tot verbetering van de stabiliteit en

veiligheid op het Europese continent zal leiden (Accenten, 2004).

Impliciet wordt aangenomen dat de eerdere positieve ervaringen met

de toetreding van Spanje, Portugal en Griekenland zich opnieuw

zullen voordoen. Economische groei en politieke stabiliteit (als gevolg

van volwaardig lidmaatschap) zullen zich dermate sterk doorzetten

dat zelfs de gevreesde migratiestroom van Oost naar West niet

bewaarheid zal worden, net zoals in het geval van Spanje, Portugal en

Griekenland twintig jaar eerder (zie European Commission, 2001). De

vanzelfsprekendheid waarmee deze voorspellingen worden gedaan,

berust echter op een zeer oppervlakkige vergelijking tussen beide

regio’s en uitbreidingen. Ten minste op twee gronden moet een

dergelijke extrapolatie van eerdere, positieve ervaringen worden

afgewezen (Holman, 2004).

Verschillende uitgangsposities

In de eerste plaats is de uitgangspositie van de nieuwe lidstaten

beduidend zwakker dan die van Spanje, Portugal en Griekenland aan

de vooravond van hun toetreding. Niet alleen is de ontwikkelingskloof

tussen oude en nieuwe lidstaten dit keer vele malen groter, belangrij-

ker is nog dat de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa niet

alleen een politieke transformatie moesten doormaken van autoritair

regime naar parlementaire democratie (zoals in Zuid-Europa vanaf

het midden van de jaren zeventig) maar ook een economische trans-

formatie van commando-economie naar vrijemarkteconomie. In het

geval van Spanje, Portugal en Griekenland had deze laatste transfor-

matie zich geleidelijk voltrokken vanaf het einde van de 19e eeuw.

Op het moment dat deze landen met hun politieke transitie begonnen

– en een decennium later toetraden tot de EU – was een systeem van

vrij ondernemerschap reeds lang tot ontwikkeling gekomen en had

zich een symbiose voltrokken tussen binnenlands en buitenlands

bedrijfsleven. De recente expansie van Spaans – en in mindere mate

Portugees en Grieks – kapitaal naar met name Latijns-Amerika (en in

het Griekse geval naar omliggende landen op de Balkan) duidt op een

nieuw verschijnsel: dat bedrijven en banken uit deze landen een

27Uitbreiding EU in historisch perspectief



actieve rol spelen in de verplaatsing van kapitaal naar zogenoemde

emerging economies (zie bijvoorbeeld Durán, 1999).

In het geval van de nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa

gingen de 1989-revoluties en de daarop volgende democratiserings-

processen gepaard met een snelle privatisering van voormalige

staatsbedrijven en -banken. In de afwezigheid van binnenlands 

privé-kapitaal waren het vooral buitenlandse ondernemingen die aan

de haal gingen met de diamanten uit het voormalige staatskapita-

lisme. Anders gezegd, ruim tien jaar na de revoluties zijn de meest

strategische sectoren zoals het bankwezen, de telecommunicatie-

industrie en de nutsbedrijven voor het overgrote deel in buitenlandse

handen. In het jaar 2000 bedroeg het totaal aan buitenlandse directe

investeringen in Hongarije, Tsjechië en Polen respectievelijk 43,4%,

42,6% en 21,3% van het Bruto Binnenlands Product (Unctad, 2002,

p. 328-329). Dit is slechts een ruwe indicator voor een essentieel

kwalitatief verschil met Spanje, Portugal en Griekenland: de snelle

economische transformatie in Midden- en Oost-Europa is gepaard

gegaan met een dramatische toename van de externe afhankelijkheid

en heeft geleid tot een verschuiving van de strategische besluit-

vormingsmacht naar de hoofdkantoren van buitenlandse onderne-

mingen (Berend, 2001, p. 266). Nu kan men stellen dat de nieuwe

democratische regeringen in Midden- en Oost-Europa geen andere

keuze hadden dan hun heil te zoeken bij buitenlandse investeerders

(onder meer ter compensatie van de structurele handelsbalanste-

korten) en dat het economische moderniseringsproces zonder buiten-

lands kapitaal geen kans van slagen zou hebben gehad. Maar een

dergelijke constatering, hoe juist ook, is slechts een deel van het

verhaal. Feit is dat de verplaatsing van (arbeidsintensieve) productie

naar Midden- en Oost-Europa vooral te maken had met de relatief

lage lonen in deze landen, in combinatie met het vooruitzicht op

vrije toegang tot de interne markt van de EU (na toetreding). Recente

ontwikkelingen in één van de meest succesvolle nieuwe lidstaten,

Hongarije, laten zien voor welk dilemma de regeringen in de regio

staan als gevolg van deze op export georiënteerde ontwikkelings-

strategie.

In een recent rapport van de Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) werd de Hongaarse regering

bekritiseerd omdat zij had toegestaan dat binnenlandse consumptie

de exportgeleide productie had vervangen als belangrijkste bron van

economische groei sinds 2001. Snel stijgende lonen en een toename
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van de overheidsuitgaven, zo werd gesteld, bedreigden het concurren-

tievermogen van Hongarije, met name in het aantrekken van buiten-

landse directe investeringen, en hadden geresulteerd in hoge tekorten

op de lopende rekening en snel stijgende overheidstekorten. De Oeso

spoorde de Hongaarse regering aan om ingrijpende budgettaire

hervormingen door te voeren, onder meer door de werkgelegenheid

in de overheidssector met 10% te verminderen en te snijden in de

pensioenen (OECD, 2004, p. 9-17).

Deze aanbevelingen duiden op het dilemma waarmee de regeringen

in Midden- en Oost-Europa worden geconfronteerd in hun poging de

respectievelijke economieën op een hoger plan te brengen: hoe de

wens van een verbeterende levensstandaard voor de meerderheid

van de bevolking, via hogere reële inkomens en betere sociale voor-

zieningen, te verzoenen met de noodzaak van macro-economische

en monetaire stabiliteit en de noodzaak om (voortdurend) nieuwe

buitenlandse investeringen aan te trekken. De Oeso gaat er veel te

makkelijk van uit dat een ondubbelzinnige terugkeer naar exportge-

leide groei zich op de lange termijn zal uitbetalen. De sociale gevolgen

van de aanbevolen beleidscorrectie kunnen immers al veel eerder

– via de weg van de stembus of onder invloed van een toename van

de sociale onrust – tot een nieuwe impasse leiden. De Hongaarse

regering heeft vanaf 2001 per slot van rekening niet voor niets ‘geko-

zen’ voor een stijging van de binnenlandse vraag. Bovendien betekent

een eenzijdige terugkeer naar exportgeleide groei dat de nieuwe

lidstaten sterk afhankelijk blijven van de vraag in hun belangrijkste

afzetmarkten (lees: West-Europa). Een economische recessie aldaar

zal dan directe gevolgen hebben voor hun eigen economische groei.

De nadruk op ‘meer markt en minder staat’ in het Oeso-rapport leidt

dus niet vanzelfsprekend tot een toename van de welvaart.

De veranderde internationale (en Europese) context

Dit laatste duidt op een tweede belangrijk verschil met de uitgangs-

positie van de Zuid-Europese landen aan de vooravond van toetre-

ding. De dubbele transformatie in Midden- en Oost-Europa viel (en

valt) samen met een fase van ongekende liberalisering en mondialise-

ring van economische structuren. De nadruk die sinds het begin van

de jaren negentig vrijwel eenduidig wordt gelegd op deregulering, pri-

vatisering en flexibilisering laat ook de nieuwe democratieën in deze

regio niet ongemoeid. Het specifieke karakter van de economische
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transformatie heeft belangrijke sociale gevolgen. De Hongaarse politi-

coloog Attila Agh spreekt in dit verband van de ‘recente sociale crisis’

in Midden-(en Oost-)Europa: een drastische verslechtering van de

materiële levensvoorwaarden (dalende reële lonen, stijgende werk-

loosheid, afname van de levensverwachting, armoede onder bestaans-

minimum, dramatische stijging van georganiseerde misdaad);

verscherping van sociale polarisatie, dat wil zeggen een groeiende

kloof tussen de winnaars en verliezers van het dubbele transformatie-

proces; en een psychologische crisis als gevolg van snelle economi-

sche en sociale veranderingen (Agh, 1998, p. 56-57).

In hun poging aan deze sociale crisis het hoofd te bieden waren de

regeringen in Midden- en Oost-Europa aanvankelijk aan handen en

voeten gebonden door de voorwaarden die internationale organisa-

ties als het IMF en de Wereldbank verbonden aan de herfinanciering

en herstructurering van de aanzienlijke schuldenlast van de regio.

Meer recent wordt de speelruimte beperkt door de moordende

beleidsconcurrentie tussen de nieuwe lidstaten om de toestroom van

nieuwe investeringen uit het buitenland te garanderen en door de

voorwaarden die de EU heeft gesteld om toe te treden tot de interne

markt en (later dit decennium) de Economische en Monetaire Unie.

Deze sombere constatering roept overigens wel een belangrijke

vraag op: zou deze sociale crisis zich niet hebben voorgedaan als

besloten was de uitbreiding (deels) uit te stellen? Op goede gronden

kan worden gesteld dat de nieuwe democratische regeringen geen

alternatief hadden dan zich eenduidig te richten op (toekomstig)

lidmaatschap van de EU. Het voorbeeld van Roemenië laat boven-

dien zien dat uitstel niet noodzakelijkerwijs tot een beter sociaal

klimaat leidt. Toch moet ook worden gesteld dat de nadruk op het

economische transformatieproces in het afgelopen decennium, en

daarbinnen de nadruk op neoliberale herstructurering, de sociale

crisis heeft verscherpt. Het primaat van de economische voorwaarde-

lijkheid in de EU-uitbreidingsstrategie (en met name het zogeheten

Kopenhagen-criterium van een goed functionerende marktecono-

mie) heeft aan deze ontwikkeling in belangrijke mate bijgedragen. Dit

artikel poogt echter vooral de verschillen met de eerdere uitbreiding

richting Zuid-Europa bloot te leggen – en op grond hiervan vraag-

tekens te zetten bij een al te optimistische toekomstverwachting

aangaande stabiliteit en welvaart in de nieuwe lidstaten – en niet de

vrijwel onmogelijke vergelijking met (denkbeeldige) alternatieve

scenario’s te trekken.
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In het geval van Spanje, Portugal en (zelfs) Griekenland waren de

broze democratieën veel minder belast met de gevolgen van wanbe-

leid in de voorafgaande periode. Bovendien viel de politieke transitie

in deze landen samen met een periode waarin het keynesiaanse

gedachtegoed nog niet had plaatsgemaakt voor een meer neoliberale

geloofsbelijdenis. Het is niet onbelangrijk dat bijvoorbeeld de eerste

democratische regeringen in Spanje, Portugal en Griekenland een

economisch herstructureringsbeleid voor zich uit konden schuiven

teneinde alle energie in de politieke transitie te stoppen (met een

maximum aan politieke en sociale consensus). Tot slot waren (en zijn)

deze landen minder (eenzijdig) afhankelijk van buitenlandse investe-

ringen zoals eerder gememoreerd.

Daarnaast moet worden vastgesteld dat de landen in Midden- en

Oost-Europa zijn toegetreden tot een EU die er geheel anders uitziet

dan ten tijde van de uitbreidingsronde met Griekenland, Spanje en

Portugal. De Zuid-Europese landen maakten de heropleving van het

Europese integratieproces grotendeels van binnenuit mee, konden op

essentiële momenten meebeslissen over de toekomst van Europa

(zoals ten tijde van de Europese Raad van Maastricht in december

1991) en werden op ruimhartige wijze financieel gecompenseerd voor

hun coöperatieve opstelling (het cohesiefonds dat in Maastricht werd

ingesteld is hier een goed voorbeeld van). Spanje kreeg bijvoorbeeld

voor de periode 1994-1999 een totaalbedrag van ruim 43 miljard Ecu

toegewezen in het kader van de structuurfondsen en het cohesie-

fonds. Dit bedrag stond in schril contrast met de ongeveer zeven

miljard Ecu die over dezelfde periode voor de gehele Midden- en

Oost-Europese regio werd gereserveerd. Terwijl dit bedrag in essentie

ook bedoeld was om (sommige) van deze landen voor te bereiden op

EU-lidmaatschap. Anders gezegd, de kandidaten uit Midden- en 

Oost-Europa moesten zich – vanuit een moeilijkere uitgangspositie –

vergelijkbare inspanningen getroosten (om aan de voorwaarden van

de interne markt te voldoen) zonder vergelijkbare financiële onder-

steuning. Gesteld kan worden dat deze situatie een rol van betekenis

heeft gespeeld in de beleidskeuzes van de respectievelijke regeringen

ten gunste van macro-economische en monetaire stabiliteit en ten

koste van sociale cohesie.

In de optimistische toekomstverwachtingen aangaande de meest

recente uitbreiding wordt onvoldoende rekenschap gegeven van de

politieke risico’s die een aanhoudende sociale crisis in Midden- en

Oost-Europa met zich mee kan brengen. Te makkelijk wordt uitgegaan
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van de positieve uitwerking op stabiliteit en veiligheid in de regio van

– deels door de EU verordonneerde – economische aanpassingen.

Er is weliswaar een verband tussen kapitalistische ontwikkeling en

democratisering, maar dit is geen lineair verband. Beide processen

zijn met elkaar verbonden via de tussenschakel van sociale verande-

ring. Het specifieke karakter en de richting van het economische

transformatieproces heeft zijn weerslag op de mate van sociale

cohesie; veranderingen in sociale samenhang hebben effect op de

stabiliteit van het politieke transformatieproces. Met andere woorden,

de veronderstelling dat stabiliteit en veiligheid zullen worden vergroot

onder invloed van lidmaatschap kan gevaarlijke consequenties

hebben als geen (of onvoldoende) rekening wordt gehouden met de

aanhoudende sociale crises in de nieuwe lidstaten.

De gevolgen van uitbreiding voor Europees beleid

Dit roept de vraag op of de huidige EU bereid en in staat is om een

wezenlijke bijdrage te leveren aan de vergroting van stabiliteit en

veiligheid in Midden- en Oost-Europa. Een optimistisch antwoord zou

kunnen luiden dat de EU in het verleden de uitdagingen verbonden

aan uitbreiding heeft weten te pareren middels een verdieping van het

integratieproces. Dit keer is er echter meer aan de hand. Niet langer

kan uitbreiding in één adem worden genoemd met gelijktijdige ver-

dieping. De eerste uitbreiding met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en

Denemarken was het directe gevolg van beslissingen die tijdens de

Haagse Topconferentie van 1969 waren genomen; de tweede uitbrei-

ding met Spanje, Portugal en Griekenland viel samen met het besluit

tot voltooiing van de interne markt. De huidige big bang-operatie

vindt daarentegen plaats in een context van malaise en toenemende

tegenstellingen.

Belangrijker is dat het perspectief op verdere integratie op een aantal

fundamentele beleidsterreinen verder weg lijkt dan ooit. Laten we

twee voorbeelden noemen.

Als we kijken naar veiligheid in enge, politiek-militaire zin, dan kan

worden geconstateerd dat, ten eerste, buiten (en hier en daar ook

binnen) Europa steeds harder wordt geroepen om een slagvaardiger

buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. Zeker in het licht van

het Amerikaanse unilateralisme zou Europa voor tegenwicht moeten

zorgen. Los van de vraag naar de wenselijkheid van een dergelijke
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transformatie van de EU van ‘economische reus maar politieke dwerg’

tot supermacht, lijkt een supranationalisering van besluitvorming op

dit terrein minder haalbaar te zijn geworden onder invloed van de

meest recente uitbreidingsronde. De nieuwe lidstaten uit Midden- en

Oost-Europa hebben decennialang onder het juk van de Sovjet-Unie

geleefd en zijn niet bereid hun recent herwonnen soevereiniteit op het

gevoelige terrein van high politics over te dragen aan een Europees

lichaam. Bovendien hechten zij meer waarde aan een innige veilig-

heidsrelatie met de Verenigde Staten en hebben zij hun veiligheids-

politieke lot verbonden aan het lidmaatschap van de Navo. Wat valt

per slot van rekening op korte termijn van de EU te verwachten?

De VS spelen hier overigens handig op in door landen in de regio

aan zich te binden via concrete toezeggingen (zo speelde Polen tot

ieders verbazing een meer dan disproportionele rol in de bezettings-

macht in Irak).

Als we, ten tweede, kijken naar veiligheid (en stabiliteit) in brede zin,

dan moet gevreesd worden dat de big bang-uitbreiding ook niet

bepaald bevorderlijk zal zijn voor de veel besproken maar vooralsnog

inhoudsloze sociale dimensie van het Europese integratieproces. De

opeenvolgende uitbreidingen hebben in de meeste gevallen geresul-

teerd in een vergroting van economische en sociale verschillen tussen

lidstaten. In het geval van de eerste en tweede uitbreidingsronde

leidde dit al tot een rem op verdere ontwikkelingen op sociaal terrein.

Het is een bekend gegeven dat de voormalige premier van Spanje, de

socialist Felipe Gonzalez, tegenstander was van harmonisatie van

sociaal beleid op Europees niveau, aangezien dit voor Spanje een

aanzienlijke opwaartse aanpassing (en dus financiële inspanning)

zou betekenen. Als gevolg van de aanstaande uitbreiding treden

landen toe die – een enkele uitzondering daargelaten – een ontwik-

kelingsniveau hebben van minder dan 50% van het huidige 

EU-gemiddelde. De economische transformatie – van commando-

economie naar vrijemarkteconomie – is in alle voormalige commu-

nistische landen gepaard gegaan met draconische bezuinigingsmaat-

regelen die zich vooral op sociaal terrein hebben laten voelen. Kort en

goed, binnen afzienbare termijn valt er van die kant geen positieve

impuls te verwachten richting harmonisatie. Te vrezen valt dat

convergentie op sociaal terrein binnen een uitgebreide Unie eerder

een neerwaartse trend zal volgen. En dit zal ook binnen de meer

ontwikkelde lidstaten op grote politieke tegenstand stuiten, zoals de

huidige politieke crisis in Duitsland laat zien.
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Besluit

Europese integratie is tot nu toe (mede) mogelijk gemaakt doordat

allerlei minderbedeelde sociale groepen, regio’s en lidstaten financieel

werden gecompenseerd voor hun medewerking aan het grotere

project van Europese eenwording. Zo werden boeren gesubsidieerd,

kregen arme regio’s de middelen om hun infrastructuur te moder-

niseren en werden lidstaten ondersteund in hun poging om aan de

EMU-convergentiecriteria te voldoen. Deze situatie is nu drastisch

gewijzigd. De rijke landen houden de hand op de knip en de arme

toetreders zijn niet in staat of bereid aan verdere verdieping mee te

werken. Het is maar zeer de vraag of een terugkeer naar economische

groei (en een grotere internationale politieke stabiliteit) deze situatie

kan veranderen. Met de meest recente uitbreidingsronde worden de

sociaal-economische en politieke verschillen binnen de EU eenvou-

digweg te groot.  Historische parallellen met eerdere uitbreidingen

– en met eerdere ups in het Europese integratieproces – kunnen

derhalve niet (of niet zo eenvoudig) getrokken worden. Te vrezen valt

dat het omgekeerde zal gebeuren: dat (oude en nieuwe) lidstaten

meer en meer zullen terugvallen in nationale reflexen. Een terugkeer

naar overwegend intergouvernementele samenwerking tussen

soevereine staten is dan een doemscenario dat dit keer wel eens zou

kunnen uitkomen. De patiënt is wederom ziek, maar een passend

geneesmiddel is dit keer ver te zoeken. Het grootste gevaar schuilt in

de opkomst van allerlei politieke kwakzalvers die het politieke

vacuüm zullen opvullen met populistische slogans. Dat dit gevaar niet

denkbeeldig is, laten de bewegingen onder leiding van Vladimir

Meciar in Slowakije en Andrzej Lepper in Polen zien. Euroscepsis is

een kenmerk dat deze populistische bewegingen verenigt (Bechelt,

2004; The Economist, 2004; Rupnik, 2002). Als zij in de komende jaren

hun politieke invloed weten te vergroten, zal dit zijn weerslag hebben

op zowel de interne besluitvorming van de EU als de democratische

verhoudingen binnen de nieuwe lidstaten zelf. De beoogde stabiliteit

en veiligheid in Europa (het centrale argument om de aanstaande

uitbreiding te legitimeren) zou dan in het tegenovergestelde kunnen

omslaan.
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Misdaaddreigingen uit de 
nieuwe lidstaten van de EU
G.J.N. Bruinsma*

Misdadigers gaan soms bewust naar andere landen om misdrijven

te plegen. Ook van landen als Polen, Letland, Litouwen en Tsjechië1

wordt aangenomen dat hun burgers door het vrije verkeer in ons

land misdrijven komen plegen.2 Maar kan dat zomaar worden

aangenomen? Is deze aanname wel juist? Zal deze uitbreiding van

de EU wérkelijk een dreiging voor ons land gaan betekenen? Zal de

omvang van de criminaliteit in ons land toenemen en ons straf-

rechtelijk systeem extra worden belast met misdadigers uit de

nieuwe lidstaten? Zal de aard van onze criminaliteit veranderen? Zal

de criminaliteit ernstiger worden en/of zullen wij hier te maken

krijgen met allerlei daders die wij tot nu toe niet eerder zijn tegen-

gekomen?

In dit artikel zal ik deze vragen proberen te beantwoorden. Ik realiseer

mij dat het voorspellen van toekomstige toestanden in de wetenschap

(en dus ook voor de criminologie) een van de meest ingewikkelde, zo

niet onmogelijke zaken is. Maar een beredeneerde poging kan wellicht

de aandacht van politici en beleidsmakers trekken om na te denken

over de gevolgen van de uitbreiding van de EU op onze criminaliteit

en wat daartegen te ondernemen. 

Om deze vragen op gefundeerde wijze te kunnen beantwoorden moe-

ten wij een aantal zaken op een rij zetten. Allereerst zullen we moeten

nagaan wat er feitelijk in die landen aan de hand is op misdaadgebied.

In de tweede plaats zullen we moeten nagaan wat de EU-buren van

die landen tot nu toe van die eventuele ontwikkelingen in de misdaad

hebben ondervonden. Als er bijvoorbeeld veel Letse daders in
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Duitsland actief zijn sinds de val van de muur, is dat een indicatie van

een mogelijke dreiging voor ons land in de komende jaren. Ten derde

zullen we moeten nagaan wat de pull- en pushfactoren zijn van

misdadigers om in andere landen misdrijven te plegen en in hoeverre

deze factoren ook gelden voor de mobiele misdadigers uit het oosten.

We raken daarmee de kern van de internationalisering van de

misdaad. Aan het slot kunnen we dan beredeneren in hoeverre de

uitbreiding van de EU een dreiging voor ons land betekent waarop

we ons moeten voorbereiden. 

Misdaad in de nieuwe lidstaten

In een andere publicatie heb ik met twee collega’s enkele relevante

maatschappelijke veranderingen beschreven die gevolgen hebben

voor onze toekomstige criminaliteit (voor een uitgebreide beschrij-

ving hiervan zie Bruinsma, Van de Bunt e.a., 2001). Globalisering,

ICT en andere technologische vernieuwingen, demografische veran-

deringen en open grenzen bijvoorbeeld hebben consequenties voor

de aard en omvang van de toekomstige traditionele straatcrimina-

liteit, voor de georganiseerde misdaad en de misdaden van

bedrijven. Grotere economische bedrijvigheid gaat gepaard met

verdere internationalisering. De ‘nieuwe’ lidstaten van de EU hebben

met dit alles heftiger te maken, omdat de snelle globalisering gelijk-

tijdig plaatsvindt met hun nieuwe staatkundige zelfstandigheid en

economische en politieke vrijheden. De eerste berichten waren

dat ‘de’ criminaliteit daar sinds begin jaren negentig overal in

omvang en in ernst toenam (Verweij, 1994; Kernteam NON, 1999;

Krajewski, 2004).

Nu is het betrouwbaar oordelen over een mogelijke stijging een

hachelijke zaak omdat deze landen in die tijd hun officiële criminali-

teitscijfers volstrekt niet op orde hadden (overigens ook tegenwoordig

vaak nog niet hebben) en er ook geen bevolkingsonderzoeken

werden gehouden. Je weet dus niet wat je met elkaar vergelijkt. Veel

‘stijgingen’ worden vaak mondeling en zonder verdere bewijzen door

politiediensten in de landen zelf naar voren gebracht. Uit het meeste

recente misdaadoverzicht van Europa (Killias e.a., 2003) is tabel 1

samengesteld om de geregistreerde criminaliteit van de nieuwe 

EU-landen – met grote voorzichtigheid overigens – te laten zien. Aan

de hand van het voortreffelijke rapport Misdaad zonder grenzen van
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de NRI (2004a) heb ik deze landengegevens aangevuld met informatie

over de georganiseerde criminaliteit uit Oost-Europa.

In Estland is er voor zover bekend nauwelijks georganiseerde

misdaad. Wel wordt het land geconfronteerd met verschijnselen als

autodiefstal en drugs die in alle soorten en maten verkrijgbaar zijn.

Estland heeft meer last van Russische criminele groepen (voorname-

lijk uit St. Petersburg) en Finse smokkelaars van alcohol, drugs en

sigaretten. De criminaliteit per honderdduizend inwoners is een van

de hoogste van alle nieuwe lidstaten, maar lager dan in vergelijking

met de Scandinavische landen (Aromaa, 1999). Finland heeft in tien

jaar tijd een paar honderd verdachten uit Estland in het land opgepakt

(Junninen en Aromaa, 1999). Dat duidt op transnationale activiteit.

Maar nog veel meer Finnen zijn in Estland (bijna negenhonderd)

gearresteerd, voornamelijk voor de smokkel van drugs, alcohol en

sigaretten. Letland is voornamelijk doorvoerland voor wapens,

mensenhandel uit Rusland en gestolen auto’s naar Rusland. De

gebrekkige wetgeving schijnt witwaspraktijken te vergemakkelijken.

Letland kent een van de laagste cijfers over de geregistreerde

criminaliteit.

In de laatste van de drie Baltische staten, Litouwen, is de lokale

drugsmarkt de afgelopen tien jaar flink gegroeid. De officiële crimi-

naliteitscijfers zijn relatief laag, maar een groot aantal bendes is wel

actief om alle soorten drugs aan de man te brengen. Kenmerkend is
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Tabel 1: Aantal misdrijven per 100.000 inwoners in het jaar 2000

Landen Aantal delicten % verandering 1995-2000

Cyprus 574,7 +4
Tsjechië 3.811,0 +5
Estland 4.037,7 +51
Hongarije 4.445,0 -9
Letland 2.087,3 +35
Litouwen 2.274,9 +37
Malta 4.344,5 n.b.
Polen 3.278,2 +30
Slowakije 1.642,3 -23
Slovenië 3.614,3 +79

Nederland 8.215,3 +4

Bron: European Sourcebook, 2003, p. 33.



dat een deel van de georganiseerde misdaad transnationale kenmer-

ken heeft. Uit Scandinavië worden sigaretten het land binnen

gesmokkeld en valse euro’s het land uit.

In Polen zou de geregistreerde criminaliteit de afgelopen tien jaar

bijna 2,5 maal zo groot zijn geworden (Krajewski, 2004), maar volgens

Killias e.a. (2003) is de omvang nog altijd gemiddeld laag te klasseren

(zeker in vergelijking met ons land). Het is een groot land met een

langere traditie van georganiseerde misdaad. Er is na de val van de

muur een intensieve samenwerking ontstaan tussen Poolse en

Russische en andere buitenlandse criminele groepen. Volgens inge-

wijden zouden er 405 criminele groepen in het land actief zijn

(Plywaczewski, 2003) maar zeker is dat geenszins. In de beginjaren

negentig werden nogal wat gestolen auto’s uit het westen besteld om

de lokale en Russische markt te voorzien. Verder wordt het land gere-

geld opgeschrikt door gewelddadige berovingen van vrachtwagens en

van afpersingen. In het westen van Polen zijn ramkraken een geregeld

terugkerend verschijnsel. Ook zijn in het land (soms in samenwerking

met Nederlanders) her en der XTC-fabriekjes en hennepkwekerijen

opgezet voor de lokale markt. De vermogensmisdrijven zijn in

Tsjechië gestegen (zie Scheinost in Van Duyne e.a., 1999, p. 40). De

geregistreerde criminaliteit is om die reden toegenomen naar 3.811

misdrijven per honderdduizend inwoners. Geweldsmisdrijven

overigens niet of nauwelijks.

Tsjechië kent vrijwel geen autochtone georganiseerde misdaad. Er

zijn vaak Albanese, Bulgaarse en Russische groepen actief in het land

waarvan een deel daar tijdelijk verblijft om vervolging in Duitsland,

Oostenrijk of Zwitserland te ontlopen. Chinezen en Vietnamezen zijn

betrokken bij mensensmokkel en illegale sigarettenhandel.

Over Slowakije is te melden dat dat land een van de laagste criminali-

teitscijfers heeft. Het NRI (2004a) meldt dat de geografische ligging

van het land het bij uitstek geschikt maakt voor smokkel. Dat gebeurt

dan ook in de vorm van mensen, wapens en drugs en veelal buiten de

Slowaakse misdadigers om. De autochtone georganiseerde misdaad is

voornamelijk in de hoofdstad actief.

In Hongarije zijn daarentegen wel veel buitenlandse criminele groe-

pen aanwezig (Bulgaarse, Roemeense, Servische, Turkse), die zich

vooral bezighouden met de levering van drugs en sigaretten voor de

Hongaarse markt. Boedapest kent een lange traditie in georganiseerde

misdaad. Hongarije heeft van alle nieuwe EU-landen de hoogste

geregistreerde criminaliteit (4.445). 
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Slovenië fungeert voornamelijk als doorvoerland voor mensensmok-

kel uit de Balkanlanden. Het land kent georganiseerde misdaad van

beperkte omvang. De geregistreerde misdaadcijfers zijn relatief hoog.

Over de misdaadsituatie in Malta meldt Unicri dat 23% van de bevol-

king wel eens slachtoffer wordt van enig misdrijf. De officiële mis-

daadcijfers zijn de op een na hoogste van alle hier besproken landen.

Cyprus daarentegen heeft de laagste. Cyprus stond vroeger wel als

witwasland van crimineel geld bekend, maar er zijn geen recente

gegevens voorhanden die een en ander kunnen onderbouwen. 

Transnationale misdaad

Transnationale (georganiseerde) misdaad veronderstelt internationale

mobiliteit en verplaatsing van illegale activiteiten naar andere landen.

De interessante vragen zijn dan natuurlijk: waarom gebeurt dat? Hoe

werkt het? Om welke daders gaat het en om welke niet? Kijken we

naar het hele spectrum van de misdaad, dan blijkt uit criminologisch

onderzoek dat de gemiddelde mobiliteit van misdadigers niet zo groot

is. De meeste criminaliteit wordt in de eigen of nabije omgeving

gepleegd of in het centrum van de stad waarin men woont (Bruinsma,

Bernasco e.a., 2004; Bernasco, Bruinsma e.a., 2004). Op grond van de

rationelekeuzetheorie wordt aangenomen dat daders hun pleegplaats

afstemmen door een afweging van kosten en baten. Hoe verder weg

de pleegplaats, hoe hoger de kosten worden om delicten te plegen.

Men kent daar de fysieke omgeving niet of niet goed genoeg, vervoer

moet worden geregeld, de buit moet terug worden meegesleept. Het is

dus maar een relatief klein deel van de daders dat nationaal of trans-

nationaal actief is. Dat zijn gewoonlijk de misdadigers met durf en

met ondernemingszin. Van belang is te melden dat voor die daders

vaak niet zozeer het overbruggen van de geografische afstand een rol

speelt, maar de aanwezigheid van sociale relaties in andere landen.

Mensen overbruggen sneller geografische ruimten wanneer zij

iemand hebben waarop ze zich kunnen richten en die hen ter plaatse

kan helpen (Bernasco, Bruinsma e.a., 2004). Dit geldt ook voor

misdadigers, of zij nu incidentele daders zijn, individueel opererende

professionals of leden van georganiseerde criminele groepen. 

Het is te simpel geredeneerd dat wanneer de grenzen opengaan,

‘de sluizen’ worden opengezet voor misdadigers uit de nieuwe 

EU-landen. In het verleden zijn diverse speculaties over de groei van
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de (georganiseerde) misdaad uit Oost-Europa in ons land niet waar

gebleken (Verweij, 1993; Kernteam NON, 1999). Het Nationale

Dreigingsbeeld van de NRI van dit jaar geeft zoveel dreigingen aan dat

politie en justitie wel haast in paniek moeten raken om alles de

komende jaren aan te kunnen pakken (NRI, 2004b). Enige schifting op

grond van de literatuur en feiten is op zijn plaats. Hoewel vooruitzien

buitengewoon lastig is, zijn er in de criminologie diverse verklaringen

bedacht op grond waarvan bewegingen van de georganiseerde

misdaad, in het bijzonder de transnationale, kunnen worden berede-

neerd. Williams en Godson (2002) bespreken de opkomst en de groei

van de transnationale georganiseerde misdaad aan de hand van

verschillende verklaringen: de politieke, economische, sociologische

en gemengde verklaring.3 Laten we deze eens doornemen om

vervolgens na te gaan in hoeverre zij van toepassing zijn op de

georganiseerde misdaad uit Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië,

Slovenië, Polen, Cyprus, Malta, Slowakije en Hongarije om transnatio-

naal te worden. Indien aan de voorwaarden die zij benoemen wordt

voldaan, kunnen wij nagaan of, en zo ja in hoeverre, het transnatio-

nale karakter van de georganiseerde misdaad daar reële dreigingen

voor ons land inhoudt.

In de politieke verklaring wordt aangenomen dat zwakke landen (met

een slecht functionerende democratie, met weinig legitimiteit voor de

overheden en onvoldoende geïnstitutionaliseerd recht en een zwakke

(en vaak corrupte) politie en justitie) een goede thuishaven zijn voor

criminele netwerken omdat hen in het land zelf en transnationaal

weinig in de weg wordt gelegd. Landen die groeien naar een vrije

economie hebben vaker te maken met een opkomende georgani-

seerde misdaad die de illegale markten voorziet én bedrijven en

legale sectoren infiltreert. De belangstelling gaat dan vaak in eerste

instantie uit naar exportbedrijven omdat die als dekmantel kunnen

fungeren voor de transporten van illegale goederen. Niet alle nieuwe

lidstaten van de EU hebben hun politieke en bestuurlijke zaken (nog)

op orde. Er bestaat wantrouwen tegenover politie en justitie, corruptie

is in veel segmenten van de samenleving aanwezig en er spelen

bovendien allerlei spanningen tussen (etnische) bevolkingsgroepen.

Een goede voedingsbodem voor georganiseerde misdaad dus.

Allerhande bendes en georganiseerde criminele groepen vanuit hun
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buurlanden maken ook gebruik van de zwakke overheid ter plekke.

Cyprus en Malta zijn landen die dat probleem minder kennen (los van

tweedeling van het eerstgenoemde eiland).

In het economische model wordt het ondernemerschap van misdadi-

gers als uitgangspunt genomen en dan vooral wanneer zij mogelijkhe-

den zien aan de vraagkant van illegale markten. Het met winst leveren

van verboden goederen (drugs, wapens), gestolen legale goederen, en

van illegale diensten (zoals vrouwen en jongens voor de prostitutie)

wordt als belangrijkste drijfveer voor georganiseerde criminaliteit

gezien. Criminele groepen zijn steeds op zoek naar nieuwe geogra-

fische, lucratieve markten. Evenals het reguliere bedrijfsleven is de

georganiseerde misdaad op zoek naar gebieden waar de beloningen

het hoogste en de kosten het laagste zijn. Zij krijgen dat voor elkaar

door gewiekst gebruik te maken van verschillen in prijzen, wetgeving

en cultuur tussen landen en door het toepassen van en dreigen met

geweld. Volgens dit model wordt ook aangenomen dat criminele

groepen zich meestal niet zullen specialiseren maar juist een grote

diversificatie in producten en diensten nastreven. In de praktijk blij-

ken monopolies in illegale markten nu eenmaal vrijwel onmogelijk.

Spreiding van kansen en in producten levert minder risico’s op. Om de

rechtshandhaving in andere landen te vermijden of te neutraliseren

worden allianties aangegaan met andere, daar al actieve criminele

groepen waarbij tevens wordt gezocht naar nuttige ‘interfaces’ met

de legale wereld. 

In de nieuwe lidstaten zijn in het afgelopen decennium criminele

groepen actiever geworden om de illegale markten ter plekke te voor-

zien. Voor een belangrijk deel waren die groepen al actief tijdens de

‘oude’ regimes. De vraag is echter of deze groepen om economische

redenen tevens direct transnationaal zullen worden, in het bijzonder

in de EU. Op grond van deze verklaring moet die kans niet erg hoog

worden geschat. Wat zij namelijk aan illegale waar te bieden hebben,

is voor het westen nauwelijks interessant omdat daarin al in belang-

rijke mate en voor een lagere prijs wordt voorzien door autochtone,

allochtone en buitenlandse criminele groepen en professionals. Naar

duurdere cocaïne en heroïne of gestolen auto’s uit Letland bijvoor-

beeld bestaat hier vermoedelijk geen enkele vraag. Het leveren van

wapens, vrouwen voor de prostitutie en illegale migranten (arbeiders)

is een meer voor de hand liggende transnationale activiteit. Daar is

wel vraag naar. Ook de invoering van de nieuwe euro in vele landen

van de EU is voor de georganiseerde misdaad uit Oost-Europa
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aantrekkelijk. De biljetten zijn relatief gemakkelijk te vervalsen en ook

nog in veel EU-landen bruikbaar. Wanneer de regering de prijzen van

sigaretten verder verhoogt, wordt het voor criminele groepen uit het

oosten aantrekkelijker om hier illegale sigaretten aan de man te bren-

gen. In vrijwel alle nieuwe lidstaten vormt de smokkel van sigaretten

namelijk een lucratieve activiteit voor de autochtone en buitenlandse

georganiseerde misdaad. 

Op grond van deze economische verklaring ligt het voor de hand dat

de georganiseerde misdaad uit de nieuwe lidstaten voor onze illegale

markten nauwelijks interessant is. Alleen wanneer zij illegale waar en

diensten kunnen leveren waaraan een tekort bestaat (wapens,

vrouwen en kinderen voor de prostitutie en vals geld), zullen zij in ons

land actief worden. Vooralsnog is de groei van hun ‘eigen’ markt voor

die groepen interessanter. De verwachting is eerder dat er na verloop

van tijd een stroom van gestolen goederen van west naar oost zal

gaan, dan andersom (Bruinsma, 1993). Autodiefstallen in de jaren

negentig zijn hiervan al een voorbeeld (Fijnaut, Bovenkerk e.a., 1996),

maar digitale camera’s, mobiele telefoons waaraan in de thuislanden

een tekort bestaat of die onbetaalbaar zijn, kunnen volgen. De mate-

riële rijkdom hier blijft natuurlijk aantrekkelijk voor vele misdadigers. 

In het sociale-verklaringsmodel wordt aangenomen dat criminele

netwerken alleen transnationale activiteiten ontplooien wanneer zij

een positie kunnen verwerven in verwante (etnische) gemeenschap-

pen in andere landen. Legale of illegale migratie ontstaat als gevolg

van armoede en weinig kansen in eigen land. Pas wanneer grotere

gemeenschappen in de doellanden tot wasdom zijn gekomen,

bestaan er mogelijkheden deze af te persen, te bedreigen én te gebrui-

ken als dekmantel voor de leden van de criminele groepen om illegale

activiteiten daar te organiseren. Misdadigers spreken de taal en

kennen de cultuur van hun landgenoten. Om ankerpunten te vestigen

zijn familieverbanden buitengewoon geschikt, omdat daarmee ook

vertrouwen wordt binnengehaald (Bruinsma en Bernasco, 2004).

Eenmaal gesetteld, kunnen criminele netwerken, zo wijst de praktijk

uit, niet gemakkelijk meer volledig worden uitgeschakeld. De door-

gaans stabiele familie- en etnische netwerken zijn telkens in staat

weer nieuwe relaties voor hun netwerk te rekruteren, mochten enkele

leden achter de tralies belanden. 

Er zijn in ons land nog geen grotere gemeenschappen van migranten

uit de nieuwe lidstaten ontstaan. De Polen en Litouwers zijn tot op

heden het meest reislustig gebleken, maar van een Poolse of Litouwse
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gemeenschap is hier nog nauwelijks sprake. Of dat in de toekomst zo

blijft is natuurlijk gissen, maar dat van de bijna 39 miljoen Polen er

maar een paar naar het rijke Nederland zullen komen, is zeer onwaar-

schijnlijk. In Duitsland is het aantal daar gevestigde Polen groeiende

(vooral in Berlijn en de grotere steden). Hier is een rol voor de werkge-

vers (en de overheid) weggelegd: als zij bijvoorbeeld Poolse arbeiders

op grote schaal gaan werven (aantrekkelijk om hun lage loon en

redelijk hoge opleiding), vergroot dat de kans op het ontstaan van

Poolse gemeenschappen. Die op hun beurt later fungeren als

springplank voor criminele Poolse groepen.

In het gemengde model worden veronderstellingen naar voren

gebracht over de effecten van globalisering op de transnationale

georganiseerde misdaad en combineert een aantal elementen van de

vorige modellen. De globalisering dwingt volgens Williams en Godson

de georganiseerde misdaad transnationaal te gaan. Dezelfde druk

ondervindt het bedrijfsleven op alle fronten. Hoewel lokale georgani-

seerde misdaad (racketeering en de levering van illegale producten en

diensten) vaak heel winstgevend is, zullen nieuwe markten elders om

geld te verdienen altijd aantrekkelijk blijven. Vanuit een ‘veilige’ thuis-

basis in het eigen land exploreert de georganiseerde misdaad kansen

in andere landen. Daarvoor zoekt de georganiseerde misdaad in

eerste instantie naar mogelijkheden in de logistieke voorzieningen om

hun illegale activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo is ons

land aantrekkelijk voor veel internationale misdaad omdat onze legale

infrastructurele voorzieningen zo goed zijn. Criminele groepen met

transnationale ambities zullen volgens deze verklaring vooral probe-

ren via transportbedrijven en exportbedrijven van het bronland hun

smokkelactiviteiten te organiseren. Vooralsnog zijn er, op enkele

incidenten na, geen aanwijzingen dat dit in ons land al het geval is.

En, zoals geschreven, hebben de georganiseerde criminele groepen

de komende jaren hun handen vol aan de invoer van en verkoop van

smokkelwaar ter plekke.

Dreigingen voor ons land

Wat heeft Nederland tot op heden ondervonden van misdadigers uit

de nieuwe lidstaten? In het eerder door mij aangehaalde rapport

Misdaad zonder grenzen van de NRI (2004a) over de criminaliteit uit

Oost-Europa staat daarover meer informatie. Op basis van de natio-
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nale HKS-gegevens van 1996 tot en met 2002 is te zien dat het aantal

van strafbare feiten verdachte Polen in die jaren is verdubbeld (van

616 naar 1.245) en dat zij 0,7% van alle verdachten in ons land

uitmaken. De helft daarvan is in ons land woonachtig. Voor Tsjechen

en Slowaken is het aantal verdachten toegenomen van 69 naar 133

(0,07%). Het aantal Hongaarse verdachten is redelijk stabiel gebleven

(68, respectievelijk 59 en dat is 0,03% van het totaal). Verdere uitsplit-

singen zijn er niet gemaakt zodat niet kan worden nagegaan hoeveel

Letten, Esten en Litouwers in ons land misdrijven plegen. De aantal-

len zijn niet zo hoog, zeker niet in vergelijking met het aantal verdach-

ten uit de Balkanlanden (ruim 2.764 verdachten in 2002). De Poolse,

Hongaarse en Tsjechische en Slowaakse verdachte personen worden

ruim 3.900 misdrijven ten laste gelegd. Er verbleven in de jaren 2001

tot 2003 663 Polen in onze penitentiaire instellingen, 170 Litouwers,

60 Hongaren, 26 Tsjechen, 21 Letten, 18 Slowaken en 18 Esten en

10 Slovenen. 

Wat betreft de aard van de misdrijven kan het volgende met alle kant-

tekeningen (NRI, 2004a, 146-152) worden gesteld. De 3.900 misdrijven

zijn voornamelijk vermogensdelicten zonder geweld.

Geweldsmisdrijven zijn in 355 gevallen ten laste gelegd. Vier Polen zijn

aangehouden in verband met doodslag of moord en 32 Polen en twee

Slovenen voor (gewapende) overvallen in twee jaar tijd. Voor afpersing

en bedreiging negen Polen, drie Litouwers, een Let, twee Tsjechen en

een Slowaak. 

Om inzicht te krijgen in de professionele en georganiseerde crimina-

liteit moeten wij genoegen nemen met enkele casuïstiek. De aantallen

zijn zo klein dat sommeren zelfs niet mogelijk is. Weenink en Huisman

(2003, p. 81) constateren: ‘Poolse criminele organisaties lijken hier niet

erg actief te zijn.’ En dat geldt feitelijk voor alle georganiseerde mis-

daad uit de nieuwe lidstaten. Een empirische basis om conclusies over

het mogelijke gevaar voor ons land te trekken, is daarom nauwelijks

aanwezig. Wel wordt van verschillende kanten gewezen op een betrek-

kelijk nieuw verschijnsel, dat van mobiele bendes (Weenink en

Huisman, 2003; Ponsaers, 2004; NRI, 2004a). Naast ons land hebben

België, Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en Oostenrijk de laatste

paar jaren te kampen met Poolse mobiele bendes die met ramkraken,

(gewelddadige) overvallen, seriële woninginbraken en autodiefstallen

(al dan niet via woninginbraken) hun buit binnenhalen. Kenmerkend

is dat zij rondtrekken van politieregio naar politieregio en geen vaste

woon- of verblijfplaats hebben. Over de omvang en ontwikkeling in
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ons land van dat soort bendes bestaan geen betrouwbare gegevens

(NRI, 2004a). Het aantal ramkraken op juweliers en fotozaken ligt op

ongeveer honderd per jaar (waarvan een onbekend deel door Poolse

bendes), maar branchevertegenwoordigers schatten dat aantal echter

op zevenhonderd. Een opsporingsteam heeft ongeveer vijftig daarvan

door Poolse bendes opgelost. Het NRI (2004a, p. 189) constateert

hierover: ‘Vooralsnog bieden de gegevens geen ondersteuning aan de

gedachte dat Poolse bendes frequent of in toenemende mate zijn

betrokken bij overvallen.’

We kunnen op grond van de beschikbare gegevens niet spreken van

ernstige en grootschalige activiteiten van de georganiseerde misdaad

en van andere misdadigers in ons land. De omvang van de gere-

gistreerde misdaad varieert wel, neemt in het ene land toe en in het

andere af, maar is niet verontrustend (voornamelijk vermogensmis-

drijven zonder geweld). De meeste misdadigers uit die landen zijn

weinig actief in hun buurlanden. In ons land zien we vooral daders

die solo of met een klein groepje medeplegers vermogensmisdrijven

zonder geweld plegen. Het aantal verdachten uit de lidstaten uit het

oosten bedraagt ongeveer vijftienhonderd, voornamelijk mannen. Van

Malta en Cyprus hebben wij niets te duchten. Criminele netwerken

zijn hier, op een enkel incident na, niet actief. Er zijn dus nauwelijks

aanwijzingen dat op dit moment misdadigers uit de nieuwe lidstaten

een bedreiging vormen voor ons land. 

Conclusie

In deze bijdrage heb ik geprobeerd na te gaan wat de gevolgen zijn

van de toetreding van tien nieuwe landen tot de EU voor ons land. De

geregistreerde criminaliteit daar is gemiddeld ruim de helft lager dan

in ons land. In de meeste landen nemen de officiële misdaadcijfers

toe tussen 1995 en 2000, maar dat is niet altijd het geval. In Hongarije

en Slowakije daalt de geregistreerde misdaad zelfs met een kwart.

Over de georganiseerde misdaad in die landen zijn niet altijd

voldoende en betrouwbare gegevens voorhanden. Er bestaat daar

ook geen traditie in criminologisch onderzoek naar dat verschijnsel

(Aromaa, 1999). De landen hebben de laatste jaren steeds vaker last

van buitenlandse georganiseerde misdaadgroepen. De nieuwe illegale

markten daar zijn aantrekkelijk voor diverse criminele groepen uit de

buurlanden om daar voornamelijk drugs en sigaretten aan de man te
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brengen. De bestaande georganiseerde misdaad is meer op de interne

markt gericht dan transnationaal actief. Voor ons land komen op dit

moment van de ruim 178 duizend verdachten er ongeveer vijftien-

honderd uit de nieuwe lidstaten. Recente politierapporten merken op

dat er nauwelijks georganiseerde misdaad uit die landen op onze

vaderlandse bodem actief is. Mobiele bendes uit Polen zijn een

betrekkelijk nieuw verschijnsel op onze bodem, maar de omvang is

nog beperkt.

We kunnen derhalve stellen dat tot dusverre er op de kortere termijn

geen dreiging voor ons land bestaat. De politiekorpsen en andere

delen van het strafrechtelijke systeem krijgen het wel drukker, de

opsporing van buitenlandse misdadigers is veel moeilijker, maar daar

blijft het dan wel bij. Vooralsnog zijn bijzondere voorzieningen met

speciale rechercheteams niet nodig. 

Maar zal dat in de toekomst ook zo blijven? Deze vraag over de

langere termijn is moeilijker te beantwoorden. Veel hangt af van de

ontwikkelingen in de thuislanden zelf en die van de illegale markten

binnen de EU. Wel moet ons land actief de vinger aan de pols houden.

Hierbij zal speciaal moeten worden bekeken wat er in onze buur-

landen Duitsland en België gaat gebeuren op het gebied van migratie

en georganiseerde misdaad. Wanneer Duitsland te maken krijgt met

grotere aantallen migranten uit Polen in de grote steden (uit de

andere landen is die kans kleiner), biedt dat mogelijkheden voor de

Poolse georganiseerde misdaad. Die dan kan ‘onderduiken’ in de

gemeenschappen van landgenoten. In dat geval heeft Duitsland er

een ernstig georganiseerdemisdaadprobleem bij. Nederland zal dan

ook onherroepelijk met de Poolse georganiseerde misdaad te maken

krijgen. We mogen gevoeglijk aannemen dat deze Poolse migratie niet

stopt bij onze landgrenzen en ons land dus van doen krijgt met stede-

lijke concentraties van Polen. En die gemeenschappen vormen op de

langere termijn een springplank voor de Poolse georganiseerde

misdaad. We hebben soortgelijke ervaringen met de Turkse en

Marokkaanse georganiseerde misdaad in ons land die pas tot bloei

kwam nadat er grotere aantallen migranten uit die landen zich

definitief in onze steden hadden gevestigd.

De toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU is met deze uitbreiding

nog niet afgerond. Landen als Bulgarije, Albanië en Roemenië staan

ook op de nominatie over afzienbare tijd toe te treden. Wanneer dat

realiteit wordt, zullen wij hier van doen krijgen met een zeer ernstig

probleem. Misdaad is daar alom in de samenleving aanwezig en zij
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hebben een lange historie van veel georganiseerde misdaad met

sterke bindingen met de machthebbers. Zij staan bekend om hun

geweld. Albanezen zijn al zeer actief in de Nederlandse vrouwen-

handel en prostitutie, en onze buurlanden hebben al negatieve erva-

ringen met Albanese en Bulgaarse criminele groepen die bezig zijn in

hun steden op gewelddadige wijze zich een positie te verwerven.

Berlijn en Antwerpen zijn daarvan trieste voorbeelden.
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Wederzijdse erkenning van
rechterlijke beslissingen
A.M.C. Boerwinkel en P.M.M. van der Grinten*

Vóór 1999 was het bestaan van Tampere, een plaatsje in Finland, bij

weinigen bekend. Maar de Europese Raad die daar in oktober van

dat jaar werd gehouden, heeft hierin, althans voor menig jurist,

voorgoed verandering gebracht. Een van de wellicht meest markante

conclusies betrof het besluit dat het beginsel van wederzijdse erken-

ning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen de hoeksteen

moest gaan vormen voor de justitiële samenwerking, zowel in burger-

lijke als in strafzaken. In dit artikel bespreken we de betekenis van

deze conclusie. We gaan in op de strekking van het begrip wederzijdse

erkenning en op de doelen die daarmee worden beoogd. Vervolgens

bespreken wij de vraag of de beoogde doelen zijn gerealiseerd en de

mogelijke toekomstperspectieven op het terrein van wederzijdse

erkenning. 

Wederzijdse erkenning in theorie 

Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in haar meest

zuivere en theoretische vorm betekent: het in volle omvang erkennen

van een buitenlandse beslissing, ongeacht haar aard, en deze zonder

toetsing (doen) ten uitvoer leggen. Aldus krijgen beslissingen geno-

men in de ene lidstaat automatisch dezelfde rechtskracht in alle

andere lidstaten. Dit maakt bijvoorbeeld een vrij verkeer van vonnis-

sen mogelijk, met een sneller en eenvoudiger Europees rechtsverkeer

tot gevolg. Zo kan een vonnis van een Praagse rechter net zo makkelijk

in Utrecht ten uitvoer worden gelegd als een vonnis van een

Groningse rechter. Maar onder ‘rechterlijke beslissingen’ worden niet

alleen vonnissen verstaan. Hieronder vallen ook andere beslissingen

van justitiële autoriteiten. Op het terrein van het strafrecht kan bij-
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voorbeeld worden gedacht aan bevelen van het openbaar ministerie

die in de loop van een opsporingsonderzoek worden genomen. 

Het in volle omvang en zonder toetsing ten uitvoer leggen van een

buitenlandse beslissing betekent dat het land van tenuitvoerlegging

geen mogelijkheid heeft de tenuitvoerlegging te weigeren of de beslis-

sing aan te passen. Het zal niet verbazen dat een dergelijke vergaande

vorm van wederzijdse erkenning zich thans niet voordoet, noch bij de

civielrechtelijke samenwerking, noch bij de strafrechtelijke samenwer-

king. De huidige instrumenten voor wederzijdse erkenning bevatten

in meer of mindere mate mogelijkheden om de erkenning en tenuit-

voerlegging van buitenlandse beslissingen te weigeren of de beslissing

aan te passen. Maar het algemene streven in de Europese Unie is erop

gericht deze mogelijkheden terug te dringen. 

Wederzijdse erkenning wordt vaak in één adem genoemd met weder-

zijds vertrouwen. Wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssysteem is

een voorwaarde om tot wederzijdse erkenning te komen. Immers,

alleen als men erop kan vertrouwen dat een beslissing in het buitenland

zorgvuldig en op goede gronden tot stand is gekomen, zal de bereidheid

bestaan om zonder uitgebreide toetsing die beslissing ten uitvoer te

leggen. Voor wederzijds vertrouwen is niet nodig dat de verschillende

rechtsstelsels volledig overeenkomen. Wel zal bij grote en fundamentele

verschillen tussen de rechtsstelsels de behoefte groter zijn om de erken-

ning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing te kunnen

weigeren. Het terugdringen van verschillen in wetgeving door bijvoor-

beeld harmonisatie draagt in die zin bij tot het vergroten van het

wederzijds vertrouwen en maakt aldus de weg vrij voor verdergaande

wederzijdse erkenning. Andere mogelijkheden om het wederzijds

vertrouwen te vergroten zijn verbetering van de onderlinge informatie-

uitwisseling, versterking van de samenwerking tussen justitiële

autoriteiten en bevordering van de opleiding van deze autoriteiten. 

Het doel van wederzijdse erkenning

Welk doel had men nu voor ogen toen werd besloten dat wederzijdse

erkenning de hoeksteen van de justitiële samenwerking moest gaan

vormen? In 1997 werd in het Verdrag van Amsterdam een nieuwe

doelstelling van de Europese Unie vastgelegd, namelijk de burgers

in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog

niveau van zekerheid te verschaffen (artikel 29 Verdrag betreffende de
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Europese Unie). De Europese Raad van Tampere was in zijn geheel

gewijd aan de uitwerking van deze doelstelling. Het ultieme doel van

wederzijdse erkenning is dan ook bij te dragen aan de verwezenlijking

van die ruimte. Voor het civiele recht komt daar nog bij dat weder-

zijdse erkenning tevens de totstandkoming van een interne markt

bevordert. Op een wat minder abstract niveau wordt met wederzijdse

erkenning beoogd de justitiële samenwerking te versnellen, te

vereenvoudigen en te vergroten.

Civielrechtelijke samenwerking

Het zwaartepunt van de civielrechtelijke samenwerking ligt bij de

tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen (vonnissen en

beschikkingen). Hierbij moet bijvoorbeeld aan de volgende situatie

worden gedacht. Een Nederlandse slijter koopt in Frankrijk een partij

wijn. Deze blijkt van abominabele kwaliteit. De Nederlandse rechter

wijst een vordering tot schadevergoeding van de slijter toe. De Franse

leverancier biedt echter alleen in Frankrijk verhaal, dus wil de

Nederlandse slijter zijn vonnis in Frankrijk ten uitvoer leggen. 

Van oudsher bestaan zowel nationale als internationale regels voor de

erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke buitenlandse vonnis-

sen. De traditionele manier waarop dit geschiedt, is door in het land

waar het vonnis ten uitvoer moet worden gelegd, een procedure te

volgen voor het verkrijgen van verlof voor tenuitvoerlegging. Deze

procedure wordt ook wel exequaturprocedure genoemd. De mate

waarin de rechter in een exequaturprocedure de inhoud en totstand-

koming van de beslissing mag toetsen, verschilt per regeling. Ook de

gronden waarop erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing

mag worden geweigerd, verschillen per regeling. Door de procedure te

vereenvoudigen en de mogelijkheden tot weigering terug te dringen

kunnen buitenlandse vonnissen sneller en vaker ten uitvoer worden

gelegd. In de Tampere-conclusies wordt aan wederzijdse erkenning

van burgerrechtelijke beslissingen daarom de volgende invulling gege-

ven: het treffen van maatregelen die de interne markt en de algehele

afschaffing van het verlof tot tenuitvoerlegging (het exequatur) – en

daarmee het vrij verkeer van vonnissen – dichterbij brengen.

Van belang voor de wederzijdse erkenning in het civiele recht is dat de

rechter sinds jaar en dag bekend is met de toepassing van vreemd

materieel burgerlijk recht. De Nederlandse rechter zal in het eerder-

genoemde voorbeeld niet blindweg Nederlands kooprecht toepassen,
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maar afwegen of Frans of Nederlands recht het meest voor toepassing

in aanmerking komt. In elk land bestaan regels van internationaal

privaatrecht die aanwijzen welk materieel recht van toepassing is op

een bepaald grensoverschrijdend geschil. Deze open houding vergroot

het wederzijdse vertrouwen en vergemakkelijkt daarmee de erkenning

van het vonnis in het buitenland.

Strafrechtelijke samenwerking

De tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen is een vorm van

justitiële samenwerking die ook op het terrein van het strafrecht

voorkomt. Maar het zwaartepunt van de strafrechtelijke samenwer-

king ligt bij twee andere vormen van samenwerking: de overdracht

van personen aan een ander land (uitlevering) en het verlenen van

kleine rechtshulp. Dit laatste is kort gezegd het leveren van een

bijdrage aan een buitenlands opsporingsonderzoek of buitenlandse

vervolging, anders dan in de vorm van de overdracht van personen.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat in

Zweden een opsporingsonderzoek loopt naar illegale wapenhandel.

Gedurende dat onderzoek blijkt dat een van de verdachten een appar-

tement in Amsterdam heeft. De Zweedse autoriteiten vermoeden dat

zich daar bewijsmateriaal bevindt en vragen Nederland om in dat

appartement een huiszoeking te verrichten teneinde het bewijs-

materiaal in beslag te nemen.

De genoemde vormen van samenwerking worden van oudsher

beheerst door verdragen op het terrein van uitlevering, wederzijdse

rechtshulp en de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen.

Deze verdragen bevatten heel algemeen gesteld waarborgen in de

vorm van mogelijkheden om de gevraagde samenwerking te toetsen

en eventueel te weigeren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat

het recht van de aangezochte staat bepalend is voor de mate waarin

de gevraagde samenwerking kan worden verleend. Het toepassen van

buitenlands recht is in het strafrecht, anders dan in het civiele recht,

een fenomeen dat niet voorkomt. Sterker nog, een zeer gebruikelijke

voorwaarde die voor de meeste vormen van strafrechtelijke samen-

werking geldt is het vereiste van dubbele strafbaarheid. Kort gezegd

komt dit erop neer dat een staat alleen de gevraagde samenwerking

zal verlenen indien deze betrekking heeft op een feit dat ook in de

staat die om samenwerking wordt verzocht als strafbaar feit wordt

aangemerkt. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan mag de aan-
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gezochte staat de gevraagde samenwerking weigeren. 

Voor de strafrechtelijke samenwerking hebben de Tampere-conclusies

tot gevolg dat de bestaande vormen van strafrechtelijke samenwer-

king geleidelijk zullen worden vervangen door samenwerking op basis

van wederzijdse erkenning. Daarbij dient – althans naar het oordeel

van de Commissie – het uitgangspunt te zijn dat het recht van de staat

van beslissing bepalend is voor de te verlenen samenwerking. Dat wil

zeggen dat een buitenlandse beslissing moet worden erkend en ten

uitvoer gelegd, ook indien op grond van het recht van de staat die de

beslissing ten uitvoer moet leggen een vergelijkbare beslissing onder

de gegeven omstandigheden niet tot stand had kunnen komen.

Dit uitgangspunt vertaalt zich in het terugdringen van weigerings-

gronden. Aldus zal in meer gevallen de gevraagde samenwerking

moeten worden verleend. Door vereenvoudiging van de procedure en

het invoeren van termijnen waarbinnen erkenning en tenuitvoerleg-

ging van de buitenlandse beslissing moet plaatsvinden, wordt snellere

samenwerking beoogd. 

Is het doel bereikt? 

Hierboven hebben we aangegeven dat het primaire doel van weder-

zijdse erkenning versnelling, vereenvoudiging en vergroting van de

mogelijkheden tot samenwerking is. Vervolgens rijst de vraag of dit

doel door de totstandgekomen maatregelen is bereikt. 

Civielrechtelijke samenwerking 

De Tampere-conclusies uit 1999 bevatten voor de civielrechtelijke

samenwerking op zich geen grote verandering. Sinds 1968 wordt in

de civielrechtelijke samenwerking gewerkt op basis van het beginsel

van wederzijdse erkenning (Verdrag van Brussel van 1968). Maar dit

verdrag liet nog een aantal toetsingsmogelijkheden en weigerings-

gronden toe. De Tampere-conclusies waren vooral bedoeld als

aansporing tot verdere terugdringing van die toetsings- en weigerings-

mogelijkheden. 

Een van de belangrijkste maatregelen op het terrein van de

wederzijdse erkenning van burgerrechtelijke beslissingen is de 

EG-executieverordening van 22 december 2000 (44/2001, inwerking-

treding 1 maart 2002). Deze verordening is een omzetting van het
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Verdrag van Brussel.

De belangrijkste vereenvoudiging ten opzichte van het Verdrag van

Brussel is dat de rechter bij het verlenen van een exequatur de buiten-

landse beslissing niet ambtshalve mag toetsen. Hij moet een zoge-

heten eenvoudig verlof afgeven (stempelvonnis). Pas als degene tegen

wie de beslissing ten uitvoer moet worden gelegd, een rechtsmiddel

instelt tegen de exequaturverlening, mag de rechter toetsen aan de

weigeringsgronden uit de verordening.

Een verdere vereenvoudiging en terugdringing van het exequatur in

burgerlijke en handelszaken is beoogd met de op 21 april 2004

vastgestelde verordening voor een Europese executoriale titel voor

onbetwiste geldvorderingen (EET, nr. 8/2004, inwerkingtreding op

1 november 2005). Deze maatregel stond expliciet genoemd in de

conclusies van Tampere en biedt een alternatief voor de exequatur-

procedure van de EG-executieverordening. De onbetwiste geldvorde-

ringen moesten de pilot vormen voor de algehele afschaffing van het

exequatur. Naar de letter is men hierin geslaagd. Niet langer hoeft in

de lidstaat van tenuitvoerlegging een exequatur worden gevraagd.

Maar het achterliggende doel van de exequaturafschaffing, te weten

vereenvoudiging, versnelling en bevordering van het vrij verkeer van

vonnissen, is niet bereikt. De toetsing in het land van tenuitvoerleg-

ging is weliswaar afgeschaft, maar daarvoor in de plaats is een uitvoe-

rige toetsing voor het verlenen van een Europese executoriale titel

voorzien in het land van beslissing. Die procedure is zo zwaar

opgetuigd, dat het volgen van een exequaturprocedure volgens de 

EG-executieverordening meestal sneller zal gaan. Het volgen van deze

procedure blijft mogelijk. Beide regelingen bestaan naast elkaar.

Kennelijk is (nog) geen sprake van voldoende vertrouwen om de toet-

sing van deze buitenlandse beslissingen daadwerkelijk af te schaffen.

De tijd zal moeten uitwijzen of de praktijk met de verordening uit de

voeten kan. De geluiden stemmen op dit punt somber.

De maatregelen die in de conclusies van Tampere staan genoemd,

zien niet altijd op het rechtstreeks vergroten van de wederzijdse

erkenning. Soms dragen zij daar slechts indirect aan bij, bijvoorbeeld

door het vergroten van het wederzijdse vertrouwen. 

Een van deze maatregelen is de EG-betekeningsverordening van

29 mei 2000 (1348/2000, inwerkintreding 31 mei 2001), die in belang-

rijke mate is geënt op het Haags Betekeningsverdrag van 1965. De

betekening van stukken is een van de onderwerpen die keer op keer

voor knelpunten zorgen in het grensoverschrijdend rechtsverkeer. Het
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is dan ook niet verwonderlijk dat juist dit onderwerp als een van de

eerste op Europees niveau is aangepakt. Het doel van de regeling is

om de samenwerking tussen de lidstaten bij de grensoverschrijdende

betekening van stukken gestroomlijnder te laten verlopen. De veror-

dening bevat regels voor de verzending en ontvangst van gerechtelijke

en buitengerechtelijke stukken, in het bijzonder met betrekking tot de

daartoe bevoegde instanties. De wijze van betekening is overgelaten

aan de lidstaten. In de praktijk blijkt het ontbreken van inhoudelijke

regels voor de betekening op Europees niveau aanleiding te geven tot

steeds terugkerende problemen op het gebied van de wederzijdse

erkenning.

Een andere maatregel die in dit verband op stapel staat, heeft betrek-

king op het uniformeren van de regels inzake het toepasselijk recht op

contractuele verbintenissen. Door de regels inzake het toepasselijk

recht te uniformeren wordt de aanvaardbaarheid van op basis van die

regels gegeven beslissingen vergroot. In die zin draagt een dergelijke

regeling bij aan het vergroten van het wederzijds vertrouwen en de

mogelijkheden tot wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging. Sinds

1980 bestaat op Europees niveau hiervoor een regeling (Verdrag van

Rome 1980). In 2005 wordt een Commissievoorstel verwacht tot

omzetting van dit verdrag in een verordening (Rome I). Daarnaast is

op dit moment in Brussel voorwerp van onderhandelingen een

ontwerp-verordening voor het recht dat van toepassing is op 

niet-contractuele verbintenissen (Rome II, COM(2003) 427 def). 

De Europese verordening betreffende de samenwerking tussen de

gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in

burgerlijke en handelszaken van 28 mei 2001 (EG-bewijsverordening,

1206/2001, inwerkingtreding 1 januari 2004) is een volgend instru-

ment in het kader van Europese civielrechtelijke samenwerking. Het

is een vereenvoudiging ten opzichte van het bestaande wereldwijde

Haags Bewijsverdrag. De verordening regelt dat een rechter zelf getui-

gen kan horen in het buitenland of een buitenlandse collega kan

vragen dit te doen. Daarbij is voorzien in het gebruik van moderne

communicatiemiddelen, zoals videoverhoor. De verordening past

volgens de preambule in het streven naar een ruimte van vrijheid,

veiligheid en rechtvaardigheid en verbetert de goede werking van de

interne markt. De verwachting is dat de bewijsverkrijging in grens-

overschrijdende zaken wordt bespoedigd en vereenvoudigd. Of die

verwachting uitkomt, is op dit moment nog niet te zeggen. De eerste

geluiden uit de praktijk wijzen erop dat met name op een aantal
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praktische punten nog onduidelijkheid bestaat, zoals wie de kosten

van vertaling van de processen-verbaal betaalt.

Strafrechtelijke samenwerking 

De vraag of het beginsel van wederzijdse erkenning in het strafrecht

tot versnelling, vereenvoudiging en vergroting van de mogelijkheden

tot samenwerking heeft geleid, kan eigenlijk alleen in theorie worden

beantwoord. De ontwikkelingen op het terrein van het strafrecht zijn

nog maar zo recent dat er op dit moment slechts één kaderbesluit is

vastgesteld, geïmplementeerd en daadwerkelijk wordt toegepast.

Dit is het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en

de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de EU (PbEG

18 juli 2002, L 190). Het tweede kaderbesluit dat is vastgesteld, is het

kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevrie-

zing van voorwerpen en bewijsstukken (PbEG 2 augustus 2003, L 196).

De implementatie daarvan wordt voorbereid. Daarnaast bestaat over

twee kaderbesluiten een zogenoemd politiek akkoord. De ministers

van Justitie van de EU zijn het eens over de tekst, maar zolang enkele

lidstaten nog een parlementair voorbehoud hebben, kunnen deze

besluiten nog niet formeel worden vastgesteld. Deze kaderbesluiten

hebben betrekking op de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging

van geldboetes en van confiscatiebeslissingen. De onderhandelingen

over een vijfde kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrij-

gingsbevel zijn onlangs aangevangen. 

Op grond van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhou-

dingsbevel kan worden geconcludeerd dat de nieuwe regeling voor

overlevering inderdaad tot een snellere overdracht van personen kan

leiden dan de bestaande regeling voor uitlevering. Deze winst wordt

geboekt door vereenvoudiging van de procedure. Zo is geen afzonder-

lijk uitleveringsverzoek vereist. Het Europees aanhoudingsbevel func-

tioneert als zodanig. De rechter beslist over de overlevering, waarna

– anders dan bij de traditionele uitlevering – voor de minister geen

beslissende rol meer is weggelegd. Daarnaast zijn er minder weige-

ringsgronden dan bij uitlevering. In het oog springend is de inperking

van het vereiste van dubbele strafbaarheid als weigeringsgrond.

Dit vereiste is een voorwaarde voor de uitlevering van personen. In

het kaderbesluit is voor overlevering bepaald dat voor een aantal op

een lijst genoemde delicten en delictscategorieën niet meer aan de

dubbele strafbaarheid mag worden getoetst. Wordt de overlevering
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gevraagd voor een feit dat op die lijst staat en ontbreekt de dubbele

strafbaarheid, dan mag de overlevering niet op die grond worden

geweigerd. Ten slotte gelden termijnen waarbinnen de rechter de

beslissing tot overlevering moet nemen. Dit alles draagt bij aan

versnelde samenwerking. Maar de rechter toetst nog steeds vrij

uitgebreid. Dat komt omdat de overdracht van personen ten behoeve

van het strafproces door de lidstaten als een ingrijpende maatregel

wordt aangemerkt die van oudsher met veel waarborgen is omgeven. 

Het kaderbesluit inzake de bevriezing van voorwerpen en bewijsstuk-

ken ziet op de inbeslagneming van voorwerpen die zich op het

grondgebied van een andere lidstaat bevinden. De inbeslagneming

kan dienen voor het veiligstellen van bewijsmateriaal (waarheids-

vinding) of van voorwerpen die later geconfisqueerd zullen worden

(ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel). Vermindering

van weigeringsgronden en vereenvoudiging van de procedure zijn ook

hier de elementen die tot versnelling moeten leiden. Maar of dit in de

praktijk ook het geval zal zijn, met name waar het gaat om de waar-

heidsvinding, is nog de vraag. Het kaderbesluit ziet namelijk alleen op

de inbeslagneming zelf. Is voor de inbeslagneming de inzet van

dwangmiddelen vereist, zoals een huiszoeking, dan moet daarvoor de

traditionele rechtshulpweg worden bewandeld. Datzelfde geldt voor

de overdracht van de inbeslaggenomen voorwerpen aan de buiten-

landse autoriteiten. Het is niet uitgesloten dat de praktijk in een

dergelijk geval de rechtshulpweg voor het geheel zal verkiezen boven

een gesplitste aanpak van gedeeltelijk rechtshulp gedeeltelijk weder-

zijdse erkenning. 

De kaderbesluiten inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging

van buitenlandse geldboetes en confiscatiebeslissingen beogen, net

als bij de civiele vonnissen, de exequaturprocedures te beperken.

Anders dan bij de bestaande rechtshulpregels ten aanzien van de

tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen, wordt volgens de

kaderbesluiten het buitenlandse vonnis niet omgezet in een vonnis

van het land van tenuitvoerlegging. De kaderbesluiten bieden dan ook

geen mogelijkheden tot aanpassing van het buitenlandse vonnis.

Voorts worden ook in deze kaderbesluiten de weigeringsgronden

teruggedrongen (onder andere inperking van het vereiste van dubbele

strafbaarheid). Maar van algehele afschaffing van de exequatur is geen

sprake. Of de kaderbesluiten tot daadwerkelijke vereenvoudiging en

versnelling leiden, zal de praktijk op termijn moeten uitwijzen.

Het meest recente instrument op strafrechtelijk terrein is het door de
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Commissie ingediende ontwerp-kaderbesluit betreffende het

Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen,

documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (COM(2003)

688 definitief). Met behulp van een uniform Europees bewijsverkrij-

gingsbevel dient op eenvoudige wijze bewijsmateriaal dat zich in

een andere lidstaat bevindt te worden vergaard en overgedragen aan

de lidstaat waar de strafzaak speelt. Het kaderbesluit ziet op zoge-

noemd ‘bestaand bewijs’, dat wil zeggen op voorwerpen, documenten

of gegevens die reeds bij de opsporingsinstanties of bij derden

aanwezig zijn. 

Dit kaderbesluit vertoont een zekere overlap met het eerdergenoemde

kaderbesluit inzake bevriezing van voorwerpen, maar anders dan

bij dat kaderbesluit valt onder het kaderbesluit Europees bewijsver-

krijgingsbevel ook de inzet van dwangmiddelen en de overdracht

van de inbeslaggenomen voorwerpen. Op een aantal punten is de

uitwerking van het beginsel van wederzijdse erkenning in dit ontwerp-

kaderbesluit verstrekkender dan in de vier voorgaande kaderbesluiten.

Zo wordt voorgesteld het vereiste van dubbele strafbaarheid op termijn

in zijn geheel af te schaffen, terwijl in de voorgaande kaderbesluiten

slechts sprake was van gedeeltelijke inperking van het vereiste van

dubbele strafbaarheid. Een andere heikel punt is het voorstel om geen

weigeringsgrond op te nemen voor feiten die geheel of gedeeltelijk op

het grondgebied van de uitvoerende lidstaat zijn gepleegd. Deze

weigeringsgrond is wel opgenomen in de kaderbesluiten inzake het

Europees aanhoudingsbevel, de geldboetes en de confiscatiebeslissin-

gen en waarborgt dat een lidstaat de zeggenschap behoudt over feiten

die op zijn eigen grondgebied zijn gepleegd. De onderhandelingen

over dit ontwerp-kaderbesluit zijn zeer recentelijk aangevangen en

zullen naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen. 

Naast regels over de daadwerkelijke samenwerking worden ook op het

strafrechtelijk terrein nu de eerste stappen gezet ter versterking van

het wederzijdse vertrouwen. Met het oog hierop heeft de Commissie

onlangs een ontwerp-kaderbesluit ingediend over bepaalde procedu-

rele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie

(COM(2004) 328 definitief). Dit kaderbesluit beoogt te waarborgen dat

enkele fundamentele rechten die verband houden met het recht op

een eerlijk proces, voor alle verdachten in strafzaken in alle lidstaten

van de Unie gelden. Dit is het eerste kaderbesluit dat regels bevat voor

harmonisatie van strafprocesrecht. Niet alle lidstaten staan hierom te

springen. Een van de problemen die hierbij rijzen is dat dergelijke
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regels zich niet beperken tot de samenwerking bij de bestrijding van

grensoverschrijdende criminaliteit. Ze strekken zich uit tot het gehele

strafprocesrecht en hebben dus ook gevolgen voor de puur nationale

gevallen. Het is dan zaak te voorkomen dat dergelijke regels leiden

tot onverantwoorde systeembreuken in de bestaande nationale

strafrechtsstelsels. 

Conclusie

Het voorgaande overzicht maakt duidelijk dat de totstandgebrachte

instrumenten voor het civiele recht inderdaad hebben bijgedragen

aan de verbetering van de justitiële samenwerking. Zij hebben de

wederzijdse erkenning dichterbij gebracht. Met name de EG-executie-

verordening is een goed voorbeeld van een daadwerkelijke vereen-

voudiging en terugdringing van de toetsing van beslissingen uit een

andere lidstaat. De Europese executoriale titel is daarentegen een

voorbeeld waarbij de wederzijdse erkenning naar de letter dichterbij

komt, maar in de praktijk een regeling tot stand is gebracht die inge-

wikkelder is dan de exequaturprocedure van EG-executieverordening. 

Voor het strafrecht zal de praktijk moeten uitwijzen of de totstand-

gekomen instrumenten ook daadwerkelijk leiden tot versnelling en

vereenvoudiging van de samenwerking. In het kaderbesluit betref-

fende het Europees aanhoudingsbevel zijn belangrijke stappen gezet,

maar de procedure bevat nog veel uit de uitlevering afkomstige

elementen. Uit het voorstel voor het Europees bewijsverkrijgingsbevel

blijkt duidelijk dat de Commissie voortgaat op de weg van verder-

gaande terugdringing van weigeringsgronden en daarmee meer

opschuift richting zuivere wederzijdse erkenning. 

De toekomst van de wederzijdse erkenning in burgerlijke en 
strafzaken

Wat zal de toekomst ons brengen op het terrein van wederzijdse

erkenning? Dat het einde nog lang niet in zicht is, blijkt wel uit de vele

voorstellen en door de Commissie aangekondigde plannen op dit

terrein. De belangrijkste plannen geven we hieronder weer. 

Op het terrein van de civielrechtelijke samenwerking heeft de

Commissie een voorstel ingediend voor een Europese incassoproce-

dure (Europees betalingsbevel) voor onbetwiste vorderingen. Dit
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voorstel ziet zowel op grensoverschrijdende als interne gevallen.

Nieuw is dat dit voorstel een daadwerkelijke Europese incassoproce-

dure bevat, die naast het nationale recht van de lidstaten komt. De

betalingsbevelprocedure is bedoeld om vooraf te gaan aan de

Europese executoriale titel. Maar de schuldeiser kan nog steeds kiezen

voor de exequaturprocedure van de EG-executieverordening om tot

erkenning en tenuitvoerlegging van het Europees betalingsbevel in

een andere lidstaat over te gaan. Beide procedures blijven dus naast

elkaar bestaan. Daarnaast is een voorstel aangekondigd voor een

Europese procedure voor kleine vorderingen (small claims) voor het

najaar 2005. De inkleding van dit voorstel zal sterk afhangen van de

uitkomsten van het debat over het Europees betalingsbevel. Een voor-

ontwerp voor een verordening ging uit van rechtstreekse erkenning en

tenuitvoerlegging van beslissingen over betwiste small claims, zonder

dat een exequatur of een Europese executoriale titel nodig is.

Daarmee zou dit voorstel dicht bij wederzijdse erkenning in haar

meest zuivere vorm komen. 

Een volgend onderwerp waarvoor op termijn Europese voorstellen

zijn te verwachten, is het executierecht. Het executierecht is voorals-

nog geheel aan de lidstaten overgelaten. Dit betekent dat in de fase

van tenuitvoerlegging, dat wil zeggen, na verkrijging van een exequa-

tur of Europese executoriale titel, grote verschillen bestaan tussen

de lidstaten. De Commissie heeft inmiddels een eerste studie laten

verrichten naar de mogelijkheden voor het treffen van Europese

maatregelen op dit vlak.

Ook op het terrein van de strafrechtelijke samenwerking zijn door de

Commissie ambitieuze plannen aangekondigd. Zo ziet de Commissie

het ontwerp-kaderbesluit inzake het Europees bewijsverkrijgingsbevel

als een eerste stap in de richting van een alomvattend instrument

inzake wederzijdse erkenning, dat de kleine rechtshulp moet gaan

vervangen. Het Europees bewijsverkrijgingsbevel zou gevolgd moeten

worden door andere voorstellen op het terrein van het verkrijgen van

bewijs ten behoeve van een strafzaak. Het gaat dan bijvoorbeeld om

het actief vergaren van bewijs zoals het afnemen van getuigenverkla-

ringen en het opnemen van telefoongesprekken of het analyseren van

DNA-materiaal. 

Daarnaast is de Commissie op het terrein van de tenuitvoerlegging

van buitenlandse strafvonnissen volop in beweging. Onlangs heeft zij

een veelomvattend Groenboek inzake de onderlinge aanpassing,

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafvonnissen in de
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EU het licht doen zien (COM(2004) 334 definitief). Ten aanzien van

wederzijdse erkenning ligt daarbij de nadruk op erkenning en tenuit-

voerlegging van vrijheidsstraffen en van alternatieve straffen

(taakstraffen). Regels ten aanzien van de erkenning van buitenlandse

geldboetes en confiscatiebeslissingen zijn, zoals hiervoor is aangege-

ven, reeds opgesteld. In dit groenboek wordt niet alleen ingegaan op

de wederzijdse erkenning van strafvonnissen, maar ook op de harmo-

nisatie van onderdelen van het sanctierecht van de lidstaten. De

Commissie geeft daarbij aan dat harmonisatie op onderdelen een

voorwaarde is om tot wederzijdse erkenning van vrijheidsstraffen en

alternatieve straffen te komen. 

Ten slotte kan voor beide rechtsgebieden worden gewezen op de

Mededeling van de Commissie inzake een ruimte van vrijheid, veilig-

heid en rechtvaardigheid: balans van het programma van Tampere en

richtsnoeren voor de toekomst (COM(2004) 401 definitief). In deze

mededeling blikt de Commissie terug op de ontwikkelingen van de

afgelopen vijf jaar en kijkt zij vooruit naar wat de komende jaren op

dit terrein naar haar oordeel dient te geschieden. De Commissie sluit

in dit kader aan bij de relevante artikelen in de nieuwe Europese

grondwet (artikel III-170 (civiel recht) en III-171 (strafrecht) CIG

86/04). Wederzijdse erkenning dient opnieuw een belangrijke plaats

te krijgen. Voor het civiele recht zal vooral aandacht uitgaan naar het

personen- en familierecht. Voor het strafrecht staan een alomvattende

regeling voor het verkrijgen van bewijs en in verband daarmee maat-

regelen voor de verdeling van rechtsmacht voorop. Daarnaast wordt in

de mededeling ook aandacht besteed aan maatregelen ter versterking

van het wederzijds vertrouwen. De Commissie ziet op het terrein van

het civiele recht als voornaamste manier om dit vertrouwen te vergro-

ten het opstellen van procedurele minimumnormen. Op het terrein

van het strafrecht moet het wederzijds vertrouwen worden vergroot

door fundamentele waarborgen te omschrijven, regels voor de toe-

laatbaarheid van bewijs op te stellen en een betere bescherming van

slachtoffers te realiseren. Ook betere opleidingen en evaluatie van

de nationale strafrechtsstelsels kunnen aan het vergroten van het

vertrouwen bijdragen. 

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU wordt gewerkt aan

een nieuw meerjarenprogramma voor het JBZ-terrein. Het ligt voor de

hand dat veel van de bovengenoemde voorstellen daarin zullen zijn

terug te vinden. Dit programma vormt de leidraad voor het werk dat

de komende jaren op dit terrein moet worden verzet.
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Zijn verdergaande vormen van wederzijdse erkenning te verwachten? 

Het is zeker te verwachten dat de ontwikkeling naar verdergaande

wederzijdse erkenning zich voortzet. Die ontwikkeling past in het

streven naar een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-

vaardigheid. Naar verwachting zal die ontwikkeling plaatsvinden in de

breedte, dat wil zeggen op meer terreinen zal wederzijdse erkenning

worden toegepast, maar ook in de diepte, dat wil zeggen de vorm van

wederzijdse erkenning zal verdergaand zijn. Hoe ver deze ontwikke-

ling zal gaan, hangt af van de mate van wederzijds vertrouwen en de

politieke bereidheid van de lidstaten om de voorwaarden hiervoor te

scheppen. Voor het strafrecht zullen daarbij interessante vragen

opdoemen. Zijn de lidstaten daadwerkelijk bereid buitenlandse

beslissingen ten uitvoer te leggen, ook als dat inhoudt dat buiten de

nationale kaders voor de rechtshandhaving moet worden getreden?

En hoe verhoudt verdergaande wederzijdse erkenning zich tot het eer-

biedigen van de nationale identiteit van de lidstaten en in het bijzon-

der het voeren van een eigen strafrechtelijke politiek? Hoe de lidstaten

zich in dit debat zullen opstellen is nog niet duidelijk, maar de

Europese Commissie toont in ieder geval vergaande ambities. 

Wat is er nodig om verder te komen?

Voor het civiele recht is van groot belang dat Commissie en lidstaten

nu eerst bekijken welke knelpunten er zijn bij de uitvoering van de

bestaande (en voorgestelde) instrumenten. Vervolgens moet bekeken

worden hoe die knelpunten kunnen worden weggenomen. Daarbij

kan onder meer worden gedacht aan intensivering van de samenwer-

king tussen de gerechten, versterking van de opleiding van rechters,

uitwisseling van informatie over elkaars systeem en over ervaren knel-

punten en harmonisatie op bepaalde onderdelen. Als de Commissie

en de Raad erin slagen een (geharmoniseerde) regeling te geven voor

de betekening van stukken, voor de taal waarin stukken mogen zijn

gesteld en voor de wijze waarop termijnen worden berekend, dan is

een belangrijke stap gezet op weg naar vergroting van het wederzijdse

vertrouwen en een verdergaande wederzijdse erkenning in burgerlijke

zaken. 

Voor het strafrecht zal ervaring moeten worden opgedaan met de

nieuwe instrumenten. Daarbij zal goed gekeken moeten worden naar
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de implementatie van de instrumenten en de wijze waarop ze in de

praktijk worden toegepast. Want met alleen regels op papier is de

verbetering van de samenwerking nog niet gerealiseerd. 

Een belangrijke vraag voor de toekomst is in hoeverre harmonisatie

van onderdelen van het procesrecht noodzakelijk is om tot verdere

verbetering van de samenwerking te komen. Het lijkt erop dat harmo-

nisatie voor het burgerlijk procesrecht makkelijker te aanvaarden is

dan voor het strafprocesrecht. Dit hangt samen met de sterke cultu-

rele bepaaldheid van het strafrecht in de lidstaten en de van oudsher

grote soevereiniteit die de lidstaten op dit punt hebben. Maar naar

onze mening zal de strafrechtelijke samenwerking een vergelijkbare

ontwikkeling doormaken als de civielrechtelijke samenwerking en is

verdergaande integratie ook op het terrein van het strafrecht slechts

een kwestie van tijd. 
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Het Europees Aanhoudingsbevel
Consequenties voor de rechtspraktijk en

mensenrechtelijke aspecten

A. Smeulers*

Het Kaderbesluit inzake het Europees Aanhoudingsbevel1 is een

direct gevolg van de afspraken die zijn gemaakt op de Europese

Top van 15/16 oktober 1999 in Tampere en die van een jaar later

– november 2000 – eveneens in Tampere waarin bepaald werd dat het

beginsel van de wederzijdse erkenning de hoeksteen van de justitiële

samenwerking binnen de Europese Unie zou moeten worden. Een

vergaande wederzijdse erkenning van juridische en meer bepaald

strafrechtelijke beslissingen en vonnissen van de ene lidstaat door

de andere lidstaat, werd gerechtvaardigd geacht gezien het grote

vertrouwen dat lidstaten van de Europese Unie in elkaar hebben of

zouden moeten hebben. De met vele waarborgen omklede en

daardoor tijdrovende procedures binnen de internationale rechts-

hulp werden als onnodig en bezwaarlijk gezien. Het genoemde

kaderbesluit had dan ook tot doel het Europese uitleveringssysteem

te vervangen door een nieuw, snel en efficiënt systeem van overleve-

ring.2 Een systeem dat, als het aan de Europese Top ligt, overigens

ook geen lang leven beschoren is. Uiteindelijk doel is om ook de
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1 Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees Aanhoudingsbevel
en de procedure van overlevering tussen de lidstaten, PB L 190 van 18-7-2002, p. 1-18.

2 Hoewel onder uitlevering (extradition) en overlevering (surrender) feitelijk dezelfde insti-
tuten worden bedoeld, is toch zowel in Nederland als binnen Europa bewust voor een
andere term gekozen in de hoop daarmee de grote veranderingen en wijzigingen (of
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overdragen van militairen (zoals bijvoorbeeld onder het Navo-Statusverdrag) aan de
betreffende autoriteiten van een andere staat en voor het overdragen van verdachten
aan oorlogstribunalen en straks het internationale strafhof. De oorspronkelijke gedachte
achter het onderscheid tussen uit- en overlevering bestaat erin dat bij uitlevering
conform de definitie van art. 1 Uitleveringswet (UW) de persoon over de grens gebracht
wordt (in art. 1 UW staat letterlijk: verwijdering van een persoon uit Nederland), hetgeen
bij overlevering niet noodzakelijk is. De gedachte achter de term overlevering als het gaat
om uitlevering binnen de Europese Unie moet waarschijnlijk gezien worden in het licht
van het opheffen van de Europese binnengrenzen en het creëren van één Europese
rechtsruimte.



overleveringsprocedure volledig af te schaffen.3 Zo ver zijn we echter

(gelukkig) nog niet en op welke termijn die stap valt te verwachten, is

ook nog niet te voorzien. Op dit moment heeft in een groot aantal

staten het overleveringssysteem dan ook zijn intrede gedaan.4 In

onderstaande bijdrage zal worden ingegaan op het Europees

Aanhoudingsbevel en meer bepaald de Nederlandse implementatie-

wetgeving daarvan, de Overleveringswet.5 Daarbij zal aandacht

besteed worden aan die aspecten die de overlevering onderscheiden

van de uitlevering. In eerste instantie zal daarbij kort ingegaan

worden op de vraag of het kaderbesluit een verdrag is of in ieder

geval daarmee gelijkgesteld moet worden. Vervolgens is er kort

aandacht voor de inperking van het aantal weigeringsgronden en de

gedeeltelijke afschaffing van de dubbele strafbaarheid. Centraal in

deze bijdrage staat de vraag welke gevolgen het gewijzigde systeem

heeft voor de mensenrechtelijke aspecten. Tot slot wordt aandacht

besteed aan de overleveringsprocedure. Gepoogd is de overleverings-

procedure ten opzichte van de uitleveringsprocedure te versnellen

(door strakke termijnen te stellen) en te vereenvoudigen (door de

rechter exclusief bevoegd te maken). In deze slotparagraaf zullen

tevens de consequenties daarvan voor onder meer de beroepsmoge-

lijkheden van de opgeëiste persoon aan de orde komen.

Het institutionele kader: is het kaderbesluit een verdrag?

Een eerste zeer opmerkelijk kenmerk van het nieuwe overleverings-

systeem is dat de overlevering niet langer, zoals bij de uitlevering

gebruikelijk, door een verdrag geregeld wordt maar door een Europees

kaderbesluit, te weten het Kaderbesluit inzake het Europese

Aanhoudingsbevel (KEAB). Kaderbesluiten kunnen door de Europese

Raad worden aangenomen met eenparigheid van stemmen. Zij heb-

ben geen directe werking maar zijn wel bindend voor de lidstaten.

De lidstaten van de Europese Unie dienen ieder afzonderlijk de in het
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kaderbesluit gemaakte afspraken in hun eigen nationale wetgeving te

implementeren. Voor Nederland was de vraag van cruciaal belang in

hoeverre het kaderbesluit gelijkgesteld kan en mag worden met een

verdrag. Krachtens art. 2 lid 3 van de Grondwet is uitlevering immers

slechts krachtens een verdrag mogelijk. In een advies van 19 oktober

2002 oordeelde de Raad van State dat: ‘(a) het kaderbesluit moet

worden beschouwd als een regeling met een voor de lidstaten

bindend supranationaal karakter, en (b) de totstandkoming van het

bedoelde kaderbesluit niet leidt tot afwijking van artikel 2, derde lid,

eerste volzin, Grondwet (GW) en derhalve voor medewerking van

Nederland aan de totstandkoming van dit besluit geen voorafgaande

wijziging van de GW noodzakelijk is’.6 In dat opzicht moet het kader-

besluit dus als een verdrag of in ieder geval als daaraan gelijkgesteld

worden gezien. Dit advies is impliciet zonder meer aanvaard door

kamer en regering. Een andere opvatting zou er immers toe geleid

hebben dat een grondwetswijziging – met alle gevolgen van dien zoals

ontbinding van de kamers – noodzakelijk was geweest.

Voorwaarden voor overlevering: een beperktere toetsing?

De grondgedachte achter het gehele overleveringssysteem is dat de

staten binnen de Europese Unie een hoge mate aan vertrouwen in

elkaar hebben en dat het daarom niet nodig is om allerlei waarborgen

in te bouwen. Het kan en moet allemaal snel en efficiënt gebeuren, is

het credo. In het kaderbesluit is om die reden het aantal weigerings-

gronden tot een minimum beperkt.7 De Nederlandse wetgever heeft

zich in de implementatiewetgeving laten leiden door het streven

de Overleveringswet zo min mogelijk te laten afwijken van de

Uitleveringswet. In de Overleveringswet zijn dan ook vrijwel alle in het

kaderbesluit opgesomde facultatieve weigeringsgronden als absolute

weigeringsgronden opgenomen8 en is er ten opzichte van de

Uitleveringswet, met uitzondering van de gedeeltelijke afschaffing van

de dubbele strafbaarheid, vrijwel niets gewijzigd.9 De gedeeltelijke
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afschaffing van de dubbele strafbaarheid10 heeft echter wel veel

voeten in de aarde. Voor de delicten die in de lijst van art. 2 lid 2 KEAB

en bijlage 1 van de Overleveringswet zijn opgenomen, is de dubbele

strafbaarheid niet langer vereist. Het gaat daarbij, aldus is de redene-

ring, om delicten die in alle staten strafbaar zijn. In eerste instantie

lijkt er dus niet zo veel aan de hand, maar uit nader onderzoek blijkt

toch een aantal grote problemen te kunnen gaan spelen. Ten eerste

staat er een aantal delicten in de lijst die onduidelijk zijn (zoals racke-

teering), ten tweede moet gevreesd worden voor verschillen in de

21 authentieke taalversies en ten derde zijn bepaalde gedragingen die

in de ene lidstaat legitiem zijn in een andere lidstaat wel strafbaar

(denk aan abortus en euthanasie). Doordat de overleveringsrechter

de dubbele strafbaarheid niet meer in concreto kan en mag toetsen,

zal de betreffende persoon dus gewoon overgeleverd moeten worden.

Dit zal dus betekenen dat een opgeëiste persoon, bijvoorbeeld een

arts die buiten Nederland een abortus of euthanasie heeft uitgevoerd,

‘gewoon’ overgeleverd zal worden. Nederland kan en mag daar niets

tegen inbrengen als een andere staat naar aanleiding daarvan om

overlevering vraagt. De Nederlandse overleveringsrechter kan dit

alleen weigeren als de abortus of euthanasie op Nederlandse bodem

heeft plaatsgevonden. In dat geval kan de opgeëiste persoon zich

beroepen op art. 13 Overleveringswet en art. 4 lid 7 KEAB. Art. 13 lid 1

Overleveringswet luidt namelijk: ‘Overlevering wordt niet toegestaan

indien het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft op een straf-

baar feit dat: a. geacht wordt geheel of gedeeltelijk op Nederlands

grondgebied of buiten Nederland aan boord van een Nederlands

vaartuig of luchtvaartuig te zijn gepleegd; of b. buiten het grondgebied

van de uitvaardigende staat is gepleegd, terwijl naar Nederlands recht

geen vervolging zou kunnen worden ingesteld indien het feit buiten

Nederland zou zijn gepleegd.’

Deze bepaling is, aldus blijkt uit de memorie van toelichting, mede

ingevoerd met het oog op artsen die bijvoorbeeld een abortus of

euthanasie in Nederland op legale wijze uitvoeren.11 Overlevering kan

dan zonder meer geweigerd worden. Ook ten aanzien van bepaalde

drugsdelicten die in Nederland wel strafbaar zijn maar niet vervolgd

worden, kan deze bepaling een uitkomst bieden. Lid 2 van art. 13 geeft

de officier van justitie overigens wel de mogelijkheid om van het
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bepaalde in het eerste lid af te wijken, maar hij kan en moet dit

gemotiveerd doen. Uit de eerste uitspraken van de Amsterdamse

Overleveringskamer is overigens inmiddels gebleken dat hier ook

serieus op wordt toegezien. Op grond van dit artikel moet, aldus de

Amsterdamse Overleveringskamer de ‘officier van justitie een afweging

[…] maken tussen de belangen van enerzijds de uitvaardigende

instantie en, anderzijds de opgeëiste persoon’. Gebeurt dit niet of in

onvoldoende mate, dan wordt het beroep op de uitzondering afgewe-

zen en de overlevering geweigerd. In een uitspraak van 2 juli jl. valt

bijvoorbeeld te lezen: ‘De rechtbank heeft vastgesteld dat de officier

van justitie noch in haar mondelinge vordering noch in de schriftelijke

samenvatting die zij aan de rechtbank heeft overlegd, de belangen van

de opgeëiste persoon heeft laten meewegen om als Nederlander in

eigen land te worden berecht en niet te worden blootgesteld aan

voorlopige hechtenis van onbepaalde duur in het buitenland en een

daaropvolgende WOTS-procedure met daarmee samenhangende

voortzetting van de detentie in den vreemde. Zij verklaarde ter zitting

deze belangen irrelevant te vinden. Daarmee is komen vast te staan dat

de officier van justitie deze belangen geheel niet heeft meegewogen bij

de totstandkoming van haar vordering. In die omstandigheden is de

rechtbank van oordeel dat de officier van justitie in redelijkheid niet

heeft kunnen komen tot haar vordering dat de rechtbank zal afzien van

de in bedoeld artikel genoemde weigering.’12

Uit een andere uitspraak van de Overleveringskamer is overigens op

te maken dat de overleveringsrechter wel een verdergaande toets van

de dubbele strafbaarheid aanhoudt als het om een Nederlander of een

in Nederland gewortelde vreemdeling gaat. In die gevallen is over-

levering immers alleen toegestaan als de verzoekende staat garandeert

dat de opgeëiste persoon indien veroordeeld zijn straf in Nederland

mag uitzitten en de staat vooraf reeds instemt met een omzettings-

procedure conform art. 11 van het Verdrag inzake overbrenging van

gevonniste personen.13 Dat wil zeggen dat de strafmaat tot op zekere

hoogte aan de Nederlandse maatstaven kan worden aangepast. Een

overname van strafexecutie is echter alleen mogelijk als de verweten

gedraging ook in Nederland strafbaar is en dus toetst de overleverings-

rechter de dubbele strafbaarheid in dergelijke gevallen wel.14
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Afgeschaft ten opzichte van de Uitleveringswet zijn de discriminatie-

clausule, de doodstrafexceptie, de exceptie van het politieke delict en

de hardheidsclausule. De discriminatieclausule is opgegaan in de

ruimere mensenrechtenexceptie, waarover hieronder meer. De

doodstrafexceptie werd overbodig geacht omdat alle lidstaten de

doodstraf hebben afgeschaft. De exceptie van het politieke delict was

al grotendeels afgeschaft bij de overeenkomst betreffende de uitleve-

ring binnen de EU van 199615 en de hardheidsclausule, een typisch

Nederlandse exceptie, was kennelijk niet langer houdbaar. Nu resteert

slechts een weigeringsmogelijkheid van de overlevering indien het

reizen zelf voor de betreffende persoon vanwege zijn slechte gezond-

heid niet verantwoord is (art. 35 Overleveringswet).16 Nieuw daaren-

tegen is, zoals reeds opgemerkt, de mensenrechtenexceptie in art.

11 Overleveringswet die hieronder uitvoeriger besproken zal worden.

Overlevering en mensenrechten in een nieuwe verstandhouding?

De verhouding tussen uitlevering en mensenrechten was sinds met

name de Soering-uitspraak van het EHRM in 1989 een moeizame.17

Deze uitspraak veroorzaakte namelijk een, om de treffende woorden

van Shea te gebruiken, ‘collision of two traditions’.18 Het Kaderbesluit

Europees Aanhoudingsbevel lijkt hierin echter voor wat betreft de

overlevering binnen de EU verandering te brengen. Art. 1 lid 3 KEAB

stelt immers: ‘Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg hebben dat de ver-

plichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele

rechtsbeginselen, zoals die zijn neergelegd in artikel 6 van het Verdrag

betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.’ Art. 6 van het 

EU-Verdrag verwijst op zijn beurt weer naar het Europees Verdrag
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04/1888 (nog niet gepubliceerd) waarin gesteld wordt: ‘nu de opgeëiste persoon een
vreemdeling is en er geen sprake kan zijn van “geworteld zijn in de Nederlandse samen-
leving” behoeft de rechtbank niet te oordelen of deze feiten ook naar Nederlands recht
strafbaar zijn.’

15 Overeenkomst inzake uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, met Bijlage,
Dublin 1996, Trb. 1996, 304.

16 Blekxtoon ziet dit als ‘een ernstige achteruitgang in de rechtsbescherming van de
opgeëiste persoon’ die tot ‘zéér ongewenste uitkomsten [kan] leiden’. In: R. Blekxtoon,
‘Checks and balances van het Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel’, Delikt en
delinkwent, 2004, p. 572-589.

17 EHRM 7 juli 1989, Soering tegen Verenigd Koninkrijk, NJ 1990, 158 m.nt. EAA.
18 Zie daarover uitvoerig mijn dissertatie, In staat van uitlevering, Antwerpen, Intersentia,

2002, p. 11-109. 



voor de Rechten van de Mens (EVRM). Art. 1 lid 3 KEAB houdt, met

andere woorden, in dat het EVRM voor gaat op het Europees

Aanhoudingsbevel en dat dus bij de toepassing van het Europees

Aanhoudingsbevel rekening gehouden moet worden met het EVRM

en de daaruit voortvloeiende rechten voor de opgeëiste persoon (en

plichten van de staten die deze rechten dienen te waarborgen). In dat

opzicht is het kaderbesluit dan ook een belangrijke mijlpaal in het

Europese uitleveringsrecht daar het verdragsconflict dat tot op heden

tussen uitleveringsverdragen en verdragen inzake de rechten van de

mens bestond door genoemde bepaling wordt opgelost. Bij gebrek

aan een expliciete mensenrechtenexceptie zagen staten die om

uitlevering verzocht werden door een staat die het minder nauw nam

met de mensenrechten zich geconfronteerd met twee conflicterende

verdragsbepalingen. Indien er immers gegronde redenen zouden zijn

om aan te nemen dat de opgeëiste persoon in de verzoekende staat na

uitlevering een reëel risico zou lopen dat zijn rechten van de mens in

de om uitlevering verzoekende staat geschonden zouden worden en

deze staat de betreffende persoon toch uitleverde, zou deze zichzelf

schuldig maken aan schending van het EVRM.19 Op grond van art. 1

EVRM heeft een staat immers de verplichting de rechten zoals voort-

vloeiende uit het EVRM aan eenieder die zich onder haar rechtsmacht

bevindt te waarborgen en mag een persoon door uitlevering dus niet

zomaar aan een (potentiële) schending van deze rechten blootstellen.

Het EHRM bepaalde overigens wel dat niet iedere dreigende schen-

ding van één van de rechten voortvloeiende uit het EVRM de staat die

een persoon door middel van uitlevering aan het risico van een derge-

lijke schending blootstelt, zichzelf schuldig maakt aan schending van

het EVRM. Alleen dreigende schending van de meest fundamentele

rechten, zoals bijvoorbeeld potentiële schendingen van het recht

gevrijwaard te blijven van een onmenselijke behandeling en foltering

en het recht op een fair trial, maken reeds het enkele blootstellen

daaraan door middel van uitlevering tot een schending. En dus mag

de staat op grond van de verplichtingen voortvloeiende uit de

verdragen inzake de rechten van de mens de betreffende persoon in

een dergelijk geval niet uitleveren, terwijl de staat bij gebrek aan een

expliciete mensenrechtenexceptie daar op grond van de uitleverings-

verdragen wel toe verplicht zou zijn. De bepaling in art. 1 lid 3 KEAB
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19 In EHRM 7 juli 1989, Soering tegen Verenigd Koninkrijk, NJ 1990, 158 m.nt. EAA, betrof
het een schending van art. 1 jo. 3 EVRM.



lost dit verdragsconflict in ieder geval ten aanzien van het overleve-

ringssysteem binnen de Europese Unie op: het EVRM gaat voor en

(dreigende) schending van het EVRM levert een legitieme weigerings-

grond op. Een staat mag met andere woorden een opgeëiste persoon

niet overleveren als een schending van het EVRM dreigt. Daar binnen

de overleveringsprocedure de rechter, enkele zeer minimale uitzonde-

ringen daargelaten, exclusief bevoegd is, is het bovendien de taak van

deze rechter om de uitlevering te weigeren als genoemd risico bestaat.

Een mensenrechtenexceptie

Hoewel bovengenoemde verplichting reeds uit het kaderbesluit zelf

voorvloeit, heeft de Nederlandse wetgever er in navolging van onder

andere het Verenigd Koninkrijk voor gekozen om in de Overleverings-

wet een expliciete mensenrechtenexceptie op te nemen.20 Dit ging

echter niet van harte. Pas na een aantal daartoe ingediende amende-

menten en een hevig kamerdebat, is de minister op de wens van de

kamer tot het opnemen van een expliciete mensenrechtenexceptie

ingegaan. De minister was vooral tegen omdat een dergelijke exceptie

‘gelet op het bepaalde in artikel 94 van de Grondwet’ eigenlijk over-

bodig is. Art. 94 Grondwet luidt: ‘Binnen het Koninkrijk geldende

wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepas-

sing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van

verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.’ Dit

artikel houdt dus met andere woorden in dat als er sprake is van een

conflict tussen verdrag en wet, eerstgenoemde voor gaat. Met zijn

opmerking bedoelde de minister dus te zeggen dat op grond van dit

grondwetsartikel het EVRM en overigens ook het Kaderbesluit

Europees Aanhoudingsbevel toch al voor gaan op de Overleveringswet

en een expliciete bepaling daartoe dat slechts (en dus ten overvloede)

bevestigt. Ook de Raad van State is, aldus blijkt uit het advies van

19 oktober 2002, van mening dat een dergelijke bepaling overbodig is.

De mogelijkheid tot toetsing bestaat altijd, aldus de Raad van State.

Opname van een dergelijk artikel leidt volgens dit advies dan ook

slechts tot verwarring.21 Met dat laatste ben ik het niet eens. Dat de

mogelijkheid en eigenlijk zelfs de plicht tot toetsing altijd bestaat en

zelfs al voor het kaderbesluit bestaan heeft, is nog geen garantie dat
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20 In eerste instantie was slechts een discriminatieclausule opgenomen. Deze is uiteindelijk
vervangen door de mensenrechtenexceptie.

21 Tweede Kamer 2003-2004, 29 042, B, p. 2-3.



de rechter ook daadwerkelijk nagaat of de rechten van de mens van de

opgeëiste persoon voldoende gegarandeerd zijn. De terughoudende

houding van de uitleveringsrechter in deze tot nu toe bewijst immers

het tegendeel. Met de mensenrechtenexceptie wordt mijns inziens de

rechter ook wettelijk een ondubbelzinnige en expliciete plicht daartoe

opgelegd en dat is gezien het verleden geen overbodige luxe. Een

verleden waarin, aldus concludeerde ik in mijn promotieonderzoek,

door de uitleveringsrechter te weinig rekening is gehouden met de

mensenrechtensituatie in de verzoekende staat. Ook toen bestond

mijns inziens de plicht voor de uitleveringsrechter reeds om die

mensenrechtensituatie te toetsen maar deed hij dat niet of in ieder

geval onvoldoende. Slechts aan de kortgedingrechter waarop een

opgeëiste persoon nadat de rechter en minister zich reeds hadden

uitgesproken nog een beroep kon doen,22 was het te danken dat

Nederland in uitleveringszaken aan de eisen van art. 13 EVRM

voldeed.23 Het argument dat de rechter toch al aan het EVRM moet

toetsen, vermag in ieder geval mij dan ook niet te overtuigen dat het

dan ook zo gebeurt; toetsing van de jurisprudentie heeft immers het

tegendeel bewezen. In dat opzicht juich ik het bestaan van een

mensenrechtenexceptie die de overleveringsrechter een expliciete

wettelijke plicht daartoe oplegt, dan ook toe.24 Minder enthousiasme

roept de formulering van de mensenrechtenexceptie echter op.

Art. 11 Overleveringswet luidt: ‘De overlevering wordt niet toegestaan

in gevallen, waarin naar het oordeel van de rechtbank een op feiten

en omstandigheden gebaseerd gegrond vermoeden bestaat, dat

inwilliging van het verzoek zou leiden tot flagrante schending van de

fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden

gewaarborgd door het op 4 november 1950 te Rome tot stand geko-

men Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheden.’ De rechter krijgt dus, zoals gezegd, op

grond van deze bepaling ook op basis van de nationale wetgeving de

positiefrechtelijke plicht om overleveringen die in strijd met het
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22 In de uitleveringsprocedure was sprake van een bevoegdheidsverdeling tussen rechter
en minister. De rechter oordeelde eerst over de toelaatbaarheid waarna de minister
moest beslissen of hij met uitlevering kon instemmen. De kortgedingprocedure waarvan
door veel opgeëiste personen gebruik werd gemaakt, behoort strikt genomen niet tot de
uitleveringsprocedure.

23 Zie A. Smeulers, In staat van uitlevering, Antwerpen, Intersentia, 2003, hfst. 3, met name
p. 267-269.

24 Een dergelijke expliciete plicht zou ook aan de uitleveringsrechter opgelegd moeten
worden. 



EVRM zijn ontoelaatbaar te verklaren. Opmerkelijk is echter dat van

een dergelijke ontoelaatbaarheid op grond van deze bepaling kenne-

lijk slechts sprake mag zijn als het om een flagrante schending gaat.

Een beperking die niet in het kaderbesluit noch in art. 94 GW is terug

te vinden. De eerste vragen die dan ook direct opkomen en die in het

debat met de minister tijdens de wetgevingsfase werden gesteld zijn:

‘Wat houdt flagrant in?’ en ‘Zou het woordje flagrant niet uit de

bepaling geschrapt kunnen of eigenlijk zelfs moeten worden?’25 De

minister rechtvaardigt het gebruik van het woord flagrant met een

verwijzing naar de jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het

EHRM en drukt de wens en bedoeling uit aan te sluiten bij deze juris-

prudentie en de implicaties van art. 94 Grondwet.26 Daarnaast stelt hij

dat hij niet kan accepteren een besluit te nemen dat: ‘strijdig is met

onze verplichtingen op grond van het Unierecht’.27 Dat is op zich

begrijpelijk. Dat veronderstelt echter, zoals de minister overigens ook

doet, dat de huidige jurisprudentie prima voldoet.28 Een uitgangspunt

waar men, zoals hierboven reeds aangegeven, vraagtekens bij kan

zetten. Daarnaast echter kan, zelfs als men van mening is dat de

huidige situatie adequaat is, de vraag gesteld worden of beide door de

minister genoemde doelstellingen – aan te sluiten bij de huidige

jurisprudentie en in lijn zijn met het kaderbesluit – wel met elkaar

verenigbaar zijn nu dit kaderbesluit het uitleveringssysteem in een

aantal opzichten fundamenteel wijzigt. De gehele jurisprudentie die

in dit kader relevant is, is gevormd door genoemd verdragsconflict en

een in het overleveringssysteem afgeschafte bevoegdheidsverdeling.

De vraag kan en moet dan ook gesteld worden hoe relevant deze

jurisprudentie dan nog is.
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25 Zie voor een amendement daartoe Tweede Kamer 2003-2004, 29 042, nr. 24. Art. 11 is
uiteindelijk op 27 april jl. zonder stemming aangenomen. Genoemd amendement is in
een stemming verworpen. Tweede Kamer 2 december 2003, 31-2181.

26 Zie met name Tweede Kamer 27 november 2003, 30-2157 tot 2158. Verderop in dezelfde
tekst stelt de minister nog eens duidelijk: ‘Dat is het systeem zoals het recht dat nu kent.
En dat is wat wij hier proberen te verwoorden. Daarom zou ik zeggen dat wij nu niet
moeten proberen om de tekst op dat punt aan te scherpen of te veranderen.’ In de
memorie van antwoord in de Eerste Kamer wordt dit uitgangspunt nogmaals herhaald:
‘Het was de bedoeling van de wetgever om de vaste jurisprudentie te handhaven.
Zodoende lag het voor de hand om die uitspraak te codificeren.’ Eerste Kamer, vergader-
jaar 2003-2004, 29 042 C, p. 14.

27 Tweede Kamer 27 november 2003, TK 30-2158.
28 De minister stelt op Tweede Kamer vergaderjaar 2003-2004, 29 042, nr. 27, p. 22: ‘omdat

het naar mijn mening adequaat geregeld is.’



De stand van zaken in de jurisprudentie

De uitleveringsrechter acht zich bij (dreigende) mensenrechtenschen-

dingen, enkele uitzonderingen daargelaten, met een beroep op het

vertrouwensbeginsel onbevoegd om een uitspraak te doen over de

mensenrechtensituatie in de verzoekende staat en een uitlevering op

grond daarvan ontoelaatbaar te verklaren.29 Van belang is daarbij erop

te wijzen dat anders dan in de overleveringsprocedure, waarin op

enkele uitzonderingen na slechts de rechter een stem heeft, binnen de

huidige bestaande uitleveringsprocedure sprake is van een duidelijke

bevoegdheidsverdeling tussen rechter en minister. De rechter spreekt

zich uit over de toelaatbaarheid en de minister beslist of hij het

verzoek al dan niet inwilligt, waarbij het van belang is op te merken

dat de minister aan een eventuele ontoelaatbaarheidsverklaring van

de rechter gebonden is. Uit de letterlijke tekst van de Uitleveringswet

valt over het algemeen op te maken wie zich over welke weigerings-

grond uit moet spreken: rechter of minister. Dit is anders bij eventuele

mensenrechtenschendingen, waarover in de Uitleveringswet niets

staat. Een gebrek dat verklaard kan worden uit het feit dat ten tijde

van het opmaken van de Uitleveringswet het nog niet algemeen

aanvaard was dat een eventueel risico op mensenrechtenschendingen

die een opgeëiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering zou

lopen een weigeringsgrond kan of zelfs moet opleveren. Het gebrek

aan expliciet wettelijk mandaat heeft kennelijk tot onzekerheid bij de

rechter geleid en dat wederom heeft hem ertoe aangezet zich achter

de minister te verschuilen door zich met een beroep op het vertrou-

wensbeginsel onbevoegd te verklaren. Slechts in uitzonderlijke

omstandigheden kan, aldus de rechter, dit (vertrouwens)beginsel

uitzondering leiden.

De Nederlandse uitleveringsrechter heeft zich in zijn jurisprudentie

tot nu ten aanzien van eventuele schendingen van art. 3 EVRM (het

recht gevrijwaard te blijven van onmenselijke behandeling en folte-

ring) onbevoegd verklaard en naar de minister verwezen. Slechts als

het gaat om reeds ondergane schendingen van art. 3 EVRM ‘in ver-

band met de zaak met betrekking waartoe de uitlevering wordt

gevraagd’,30 acht de uitleveringsrechter zichzelf bevoegd. Als het gaat
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29 Zie daarover uitgebreid mijn dissertatie, In staat van uitlevering, Antwerpen, Intersentia,
2003, p. 171-269.

30 HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 533 m.nt. Sch. Nogmaals bevestigd in onder andere 
HR 20 mei 2003, NJ 2004, 41.



om een (potentiële) schending van art. 6 EVRM (het recht op een fair

trial), kan verwezen worden naar de volgende standaardoverweging:

‘Indien de uitlevering is verzocht teneinde de opgeëiste persoon

(verder) te vervolgen, komt het in de gevallen – zoals hier – waarin

zowel de verzoekende Staat als de aangezochte Staat is toegetreden tot

het EVRM, aan de rechter die moet oordelen over de toelaatbaarheid

van de gevraagde uitlevering in het algemeen niet toe te beslissen over

de vraag of in het kader van die strafvervolging enig in het EVRM

gegarandeerd recht van de opgeëiste persoon is of dreigt te worden

geschonden, omdat in beginsel moet worden uitgegaan van het

vertrouwen dat de verzoekende Staat de bepalingen van dit verdrag

zal eerbiedigen. Wat betreft art. 6 EVRM kan dit beginsel evenwel

uitzondering lijden indien blijkt dat de opgeëiste persoon door zijn

uitlevering zou worden blootgesteld aan zodanig risico van een

flagrante inbreuk op enig hem ingevolge art. 6, eerste lid, EVRM toe-

komend recht dat de ingevolge art. 1 EVRM op Nederland rustende

verplichting om dat recht te verzekeren in de weg staat aan nakoming

van de verdragsrechtelijke verplichting tot uitlevering.’31

De uitleveringsrechter acht zich dus ten aanzien van een beroep op

het EVRM slechts in zeer uitzonderlijke gevallen bevoegd en verwijst

voor al het overige naar de minister. Ten aanzien van art. 6 EVRM dus

slechts als het gaat om een dreigende flagrante schending van

genoemd artikel. Uit een onderzoek naar de jurisprudentie kan

geconcludeerd worden dat zowel de bewijsdrempel van een dreigende

schending als de drempel van flagrante schending zo hoog is gelegd

dat er slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden met succes een

beroep op gedaan kan worden.32

In een betrekkelijk recente uitspraak, te weten 11 maart 2003, is daar

in gevallen van een dreigende schending van art. 6 EVRM nog een

criterium bijgekomen. Er moet daar bovenop nu immers ‘naar aan-

leiding van een voldoende onderbouwd verweer […] komen vast te

staan dat hem (de opgeëiste persoon, AS) na zijn uitlevering niet een

rechtsmiddel als bedoeld in art. 13 EVRM ten dienste staat’.33 Een
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31 Onder andere recentelijk nog in HR 11 maart 2003, NJ 2004, 42.
32 Gebleken is bijvoorbeeld dat zeer lange termijnen van vijf, zes of zelfs tien jaar niet

voldoende flagrant waren om uitlevering ontoelaatbaar te maken, evenmin als dat de
bewering dat de verzoekende staat van ontoelaatbare opsporingsmethoden gebruik heeft
gemaakt of dat het feit is uitgelokt veel kans van slagen hadden. Zie daarover uitgebreid
Smeulers, a.w. 2003, met name p. 222.

33 HR 11 maart 2003, NJ 2004, 42.



mijns inziens onredelijk zware bijkomende eis. Ten eerste is het

primaire doel van het EVRM om mensenrechtenschendingen te voor-

komen en niet slechts om deze achteraf te repareren. Ten tweede kan

genoemd criterium tot een onnoemelijk zware bewijslast voor de

opgeëiste persoon leiden als de uitleveringsrechter de redenering

volgt die advocaat-generaal Jörg in de Kesbir-zaak voorstaat. In deze

zaak stelt Jörg in zijn conclusie dat nu de verzoekende staat (in casu

Turkije) het individueel klachtrecht heeft erkend een beroep op het

EHRM ‘hoe dan ook tot de mogelijkheden behoort’.34 Met andere

woorden: indien een staat het individueel klachtrecht heeft erkend, is

een ‘effective remedy’ dus altijd gegarandeerd. Indien de verzoekende

staat dit individueel klachtrecht erkend heeft, zou een beroep op art. 6

EVRM dus bij voorbaat kansloos zijn. Een uitzondering zou hoogstens

mogelijk zijn als de opgeëiste persoon onomstotelijk weet aan te

tonen dat het individueel klachtrecht in de verzoekende staat inhou-

delijk niets voorstelt. Deze stand van zaken in de jurisprudentie en

met name deze nieuwe ontwikkeling in de vorm van genoemde

bijkomende zware eis, is zorgelijk.35 Aansluiting zoeken bij deze lijn in

de jurisprudentie is niet alleen niet wenselijk, maar bevreemdt met

name ook. Deze jurisprudentie is immers primair voortgekomen uit

de aan het uitleveringsrecht ten grondslag liggende bevoegdheidsver-

deling. De uitleveringsrechter acht immers alleen zichzelf en niet ook

de minister die na hem moet beslissen, aan genoemd (flagrantheids)-

criterium gebonden. De rechter acht zich onbevoegd om aan het

vertrouwensbeginsel te tornen uitsluitend omdat de minister zich

daar daarna nog over uit moet en ook kan spreken. Tegen deze achter-

grond bevreemdt het ten zeerste dat de minister in het kader van het

nieuwe overleveringssysteem naar de huidige jurisprudentie inzake

uitlevering verwijst. Deze jurisprudentie is immers in een geheel

andere context, namelijk die van een verdragsconflict en in een

volledig andere procedure, namelijk één met een duidelijke en afgeba-

kende bevoegdheidsverdeling, totstandgekomen. De jurisprudentie

waarnaar verwezen wordt, gaat dus met andere woorden van hele

andere premissen uit, namelijk onder andere dat na de uitleverings-
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34 Zie conclusie A-G Jörg bij HR 7 mei 2004, LNJ-nummer AF 6988.
35 Ook Buruma is in zijn noot bij HR 20 mei 2003, NJ 2004, 41 zeer kritisch over deze

nieuwe lijn in de jurisprudentie. Buruma merkt mijns inziens terecht op dat de Hoge
Raad het vertrouwensbeginsel ten onrechte zwaarder laat wegen dan ‘de EVRM-plicht
(ex art. 1 EVRM) om te moeten voorkomen dat Nederland meewerkt aan schendingen
door de verzoekende Staat’.



rechter de minister nog kan en moet oordelen. Door toch naar deze

jurisprudentie te verwijzen, wordt de lat in feite hoger gelegd dan nu.

Het is mijns inziens dan ook niet juist om ten aanzien van de over-

levering aansluiting te zoeken bij genoemde en zojuist besproken uit-

leveringsjurisprudentie. Eerder zou men het omgekeerde verwachten,

namelijk dat de mensenrechtenexceptie alsmede de stellige uitspra-

ken van de minister dat de rechter ook zonder mensenrechten-

exceptie de plicht heeft het EVRM te toetsen, tot een koerswijziging

in het uitleveringsrecht zouden leiden.36 Maar los daarvan moet de

overleveringsrechter zich in geen geval aan de uitleveringsrechter

aanpassen. 

Temeer niet daar ook het EHRM in de zaak T.I. tegen het Verenigd

Koninkrijk heel duidelijk heeft aangegeven dat een EVRM-staat zich

niet mag verschuilen achter interstatelijke afspraken.37 In die zaak

werd tegen het Verenigd Koninkrijk een klacht met betrekking tot

art. 3 EVRM ingediend. Niet zozeer omdat de betreffende persoon in

Duitsland (waarnaartoe hij vanuit het Verenigd Koninkrijk dreigde te

worden uitgezet) een onmenselijke behandeling dan wel foltering te

wachten stond maar omdat het gevaar bestond dat Duitsland hem uit

zou zetten naar Sri Lanka alwaar de eigenlijke foltering dreigde. Het

EHRM ging in zijn (ontvankelijkheids)beslissing zeer uitvoerig in op

de vraag of de betreffende persoon in Duitsland nog voldoende

rechtsmiddelen tegen een uitzetting uit Duitsland ter beschikking

stonden. Het EHRM benadrukte daarbij dat het Verenigd Koninkrijk

dat ook had moeten doen en dat het zich niet achter eventuele

Europese afspraken, meer bepaald de Dublin Conventie, had mogen

verschuilen. Het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel gaat van

eenzelfde uitgangspunt uit. Het stelt weliswaar voorop dat tussen

de Europese staten onderling sprake is van een ‘hoge mate van ver-

trouwen’38 maar merkt desalniettemin op dat overlevering niet mag

leiden tot een aantasting van de verplichting tot eerbiediging van de

grondrechten voortvloeiende uit het EVRM. En eerbiediging aan de

grondrechten van het EVRM houdt in dat een staat zorg draagt dat

de rechten van eenieder die onder zijn rechtsmacht ressorteert
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gerespecteerd worden en iemand dus niet op grond van welke

verplichtingen dan ook wordt blootgesteld aan het gevaar op een

schending van het EVRM. Althans voor zover het een gegrond

vermoeden op een real risk van een schending van art. 3 dan wel

6 EVRM betreft.

Van belang is voorts om op te merken dat in de Soering-zaak ten

aanzien van art. 6 EVRM inderdaad gesteld wordt dat het om een

flagrante schending moet gaan. Daarmee kan mijns inziens echter niet

anders bedoeld zijn dan dat niet reeds iedere (dreigende) overtreding

van een van de deelaspecten van het fair trial-beginsel tot een uitleve-

ringsverbod zal kunnen leiden. Bedoeld kan slechts zijn dat als het fair

trial-beginsel in zijn kern is aangetast dan wel een deelaspect dermate

flagrant geschonden dreigt te worden dat de gehele procedure niet

langer als fair bestempeld kan worden, de te voorziene c.q. reeds

ondergane schending aan uitlevering in de weg staat. Daar het EHRM

zelf ook altijd de procedure in zijn geheel beoordeelt, lijkt het mij dat

(dreigende) schending van art. 6 EVRM in uitleveringszaken conform

deze jurisprudentie uitgelegd moet worden.39

Geconcludeerd werd reeds dat de rechter ook zonder art. 11

Overleveringswet een expliciete plicht heeft om de overlevering aan

het EVRM te toetsen en dat deze uitdrukkelijke wettelijke bepaling

daartoe, die reeds bestaande plicht slechts bevestigt. Voorzover het

woordje flagrant in de bepaling verwijst naar de bestaande

Nederlandse jurisprudentie en als een inperking van de reeds

bestaande plicht voortvloeiende uit onder andere art. 94 GW wordt

opgevat, zou deze inperking door de rechter mijns inziens dan ook

genegeerd moeten worden. Ten eerste gaan in het Nederlandse recht

op grond van art. 94 GW internationaalrechtelijke verplichtingen

zoals die welke voortvloeien uit het EVRM voor op de Overleverings-

wet. Ten tweede heeft de minister uitdrukkelijk niet bedoeld de toets

van art. 94 GW in te perken. Tot slot wil de minister niet afwijken van

het in het kaderbesluit vastgelegde en dus zal art. 11 Overleveringswet

ook ruimer uitgelegd moeten worden dan het woordje flagrant lijkt te

suggereren. Anders scherpt de bepaling de jurisprudentie alsnog aan

en dat was nu net niet de bedoeling.40 Concreet houdt dit in dat in

beginsel van het vertrouwensbeginsel moet worden uitgegaan en dat
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een aangezochte staat geen algemeen onderzoek gaat doen naar de

waarborging van de mensenrechten in de verzoekende staat, maar dat

indien daar aanleiding toe is – en dat is, aldus blijkt uit een onderzoek

naar de mensenrechtenrapporten van de huidige 25 EU-staten, zeker

niet ondenkbaar41– de rechtbank wel de plicht heeft na te gaan of de

betreffende persoon zelf gevaar loopt en de overlevering niet toestaat

indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een real risk

bestaat.42

Hoewel mijns inziens overlevering en mensenrechten sinds de

invoering van het kaderbesluit inderdaad in een andere verhouding tot

elkaar staan, is het de vraag of dat gegeven door de Overleveringskamer

in Amsterdam voldoende onderkend wordt. In een van de eerste uit-

spraken werd immers onmiddellijk aangeknoopt bij de oude lijn in de

jurisprudentie. Het vertrouwensbeginsel werd vooropgesteld en dat

zou alleen uitzondering kunnen lijden indien aan twee voorwaarden

zou zijn voldaan: ‘In de eerste plaats moet blijken dat de opgeëiste per-

soon door overlevering zou worden blootgesteld aan een zodanig risico

dat flagrante inbreuk op enig hem volgens artikel 6 EVRM toekomend

recht, dat de verdragsrechtelijke plicht van Nederland om dat recht te

verzekeren in de weg staat aan overlevering. […].  In de tweede plaats

moet naar aanleiding van een onderbouwd verweer vast staan dat de

opgeëiste persoon na overlevering geen rechtsmiddel als bedoeld in

artikel 13 EVRM tegen die inbreuk kan aanwenden (cursivering in

origineel, AS).’43

De rechtbank Amsterdam doet met deze uitspraak mijns inziens

onvoldoende recht aan de gewijzigde verhouding. De opgeëiste

persoon had in casu – voor zover ik uit de uitspraak kon afleiden –

echter ook geen heel sterke zaak (het betrof een mogelijke schending

van de redelijke termijn). Het is mijns inziens dan ook nog geen

uitgemaakte zaak en het valt dan ook nog maar te bezien hoe de Over-

leveringskamer oordeelt als het er echt op aan komt. Het is te hopen

dat deze zich dan niet meer achter het woordje flagrant verschuilt.
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Procedure en beroepsmogelijkheden

Veel veranderd is er verder vooral in de overleveringsprocedure, die

sterk vereenvoudigd en aan strakke termijnen gebonden is. In het

kaderbesluit is bepaald dat de rol van de centrale autoriteiten bij de

tenuitvoerlegging van een Europees Aanhoudingsbevel beperkt moet

blijven tot het verlenen van praktische en administratieve bijstand.

Dat betekent, zoals hierboven reeds aangegeven, dat de rechter zo

goed als exclusief bevoegd is. De minister heeft nog slechts een rol als

het gaat om een concurrerend overleveringsverzoek van een interna-

tionaal straftribunaal, het Internationale Strafhof of een derde (niet

lid-)staat. Dit betekent voor de Nederlandse rechtspraktijk dus het

einde van de gewraakte bevoegdheidsverdeling tussen rechter en

minister. Het grote voordeel hiervan is dat de rechter met name in

situaties waar de mensenrechtensituatie in de verzoekende staat ter

discussie komt, zich niet langer achter de minister kan verschuilen.

Het nadeel is dat de minister geen politieke of diplomatieke druk

meer kan uitoefenen in individuele gevallen.44 Overleverings-

verzoeken komen ook niet meer bij de minister of diplomatieke

vertegenwoordiging binnen maar worden met behulp van het model-

formulier, het eigenlijke Europese Aanhoudingsbevel, rechtstreeks

verstuurd aan de justitiële autoriteiten binnen wier jurisdictie de opge-

eiste persoon zich (vermoedelijk) bevindt. Verder is een belangrijke

wijziging dat de Amsterdamse rechtbank de exclusieve bevoegdheid

heeft om over overleveringszaken te beslissen. Iedere opgeëiste

persoon dient binnen drie dagen aan een Amsterdamse officier van

justitie overgedragen te worden en zal uiteindelijk voor de Amster-

damse rechtbank gehoord dienen te worden. Binnen zestig dagen

moet de rechtbank beslissen, aldus blijkt uit art. 22 Overleveringswet.45

Mede met het oog op de strakke termijnen is het hoger beroep

alsmede het beroep in cassatie ten aanzien van overleveringszaken

afgeschaft. Binnen de reguliere uitleveringsprocedure bestaat evenmin

een apart hoger beroep maar heeft de opgeëiste persoon wel de

mogelijkheid tot beroep in cassatie. Daar beroep in cassatie in
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uitleveringszaken gemiddeld vijf maanden in beslag neemt, is ook dit

beroep afgeschaft. Beroep in cassatie kan nog wel in het belang der

wet worden aangetekend. De minister rechtvaardigt dit door te stellen

dat beroep in cassatie met name dient om de eenvormigheid binnen

het recht te handhaven, maar dat, nu de rechtbank Amsterdam

exclusief bevoegd is, eenvormigheid zonder meer gegarandeerd is.

Dit betekent echter wel dat op de Overleveringskamer van de recht-

bank Amsterdam een zeer zware verantwoordelijkheid rust die op

geen enkele wijze en door geen enkele instantie gecontroleerd wordt.

Of de kortgedingrechter in overleveringszaken nog een rol kan spelen,

zal de toekomst namelijk nog moeten uitwijzen, maar erg waarschijn-

lijk lijkt dat niet. De minister heeft in overleveringszaken immers nog

amper zeggenschap en de kortgedingprocedure richtte zich nu juist

tegen de beslissing van de minister. De minister zelf doet daar

overigens geen dwingende uitspraak over en stelt in de memorie van

toelichting slechts voorzichtig: ‘In die situatie lijkt er geen rol meer te

zijn weggelegd voor de kort geding rechter.’46 Deze behoedzame

formulering is bewust gekozen omdat: ‘het uiteindelijke oordeel of

de kortgedingrechter in concreto een rol voor zich ziet, niet aan de

regering maar aan de rechter is’.47 Al met al betekent concentratie van

de beslissingsbevoegdheid bij één enkele instantie zonder enige vorm

van beroep een grote inperking van de rechtsbescherming van de

opgeëiste persoon. Dat de rechter nu de exclusieve bevoegdheid heeft

en zich over alle voorwaarden moet uitspreken, komt gezien zijn meer

onafhankelijke oordeel de rechtsbescherming daarentegen echter

weer juist ten goede.

Conclusie

Het in Europa door het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel

ingevoerde overleveringssysteem wijkt op een aantal punten fors af

van het buiten de EU nog steeds overheersende uitleveringssysteem.

Het versnellen en versoepelen van de procedure is op een aantal

punten ten koste gegaan van de rechtswaarborgen voor de opgeëiste

persoon. Voor wat betreft Nederland blijven die gevolgen gelukkig

beperkt alhoewel de gedeeltelijke afschaffing van de dubbele
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strafbaarheid en het volledig ontbreken van een beroepsmogelijkheid

toch forse aderlatingen zijn. De zowel door het kaderbesluit als de

overleveringswet opgelegde positiefrechtelijke plicht de uitlevering te

weigeren als deze in strijd komt met de verplichtingen voortvloeiende

uit het EVRM is daarentegen vanuit mensenrechtelijk oogpunt een

zeer positieve ontwikkeling en heeft mijns inziens de verhouding

tussen uitlevering en mensenrechten fundamenteel veranderd. Deze

verandering wordt onderstreept door de nieuwe mensenrechten-

exceptie die de overleveringsrechter de expliciete wettelijke plicht

oplegt om met voor de opgeëiste persoon dreigende schendingen

rekening te houden. Het is echter nog even afwachten hoe de

Amsterdamse Overleveringskamer hier straks, als het er echt op

aankomt, mee om gaat. 
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Het Europese asielrecht
H. Battjes*

Het vorige Nederlandse voorzitterschap, in 1997, luidde de geboorte

in van het Europees asielrecht. Het was immers het Verdrag van

Amsterdam dat bepaalde dat de Europese Gemeenschap regelgeving

over asiel diende aan te nemen. Sindsdien is inderdaad een groot

aantal regelingen tot stand gebracht. Een tweede fase van Europese

harmonisatie van het asielrecht dient zich al aan in de Grondwet voor

Europa: deze breidt de Europese bevoegdheden op het gebied van

asiel nog aanzienlijk uit. Naar het zich laat aanzien zal het huidige

Nederlandse voorzitterschap de draad weer oppikken, en een belang-

rijke plaats inruimen voor het asiel- en immigratiebeleid. 

Dat roept de vraag op wat de eerste fase ons nu eigenlijk heeft

gebracht. Is de huidige regelgeving uitsluitend gericht op stroomlijning

van de afdoening van asielverzoeken, of ook op bescherming van de

belangen en vluchtelingen? En zou Europa in zo’n tweede fase voort

moeten gaan op dezelfde weg, dus de bestaande asielsystemen nog

verder harmoniseren, of liever pas op de plaats moeten maken? Of zou

gekozen moeten worden voor een geheel andere benadering van het

asielvraagstuk, door asielverzoeken al in het land van herkomst te

behandelen? 

Hieronder bespreek ik eerst de redenen voor de harmonisatie van het

asielrecht. Daarna komen doelen en opzet van het huidige

Gemeenschappelijke Europese Asielstelsel aan bod. Op grond daarvan

bekijk ik in hoeverre het huidige Europese asielrecht aan de eigen

doeleinden beantwoordt. Vervolgens worden verschillende scenario’s

voor toekomstig Europees asielbeleid aan de orde gesteld. 

Achtergrond

Het Europees asielrecht dankt zijn ontstaan niet zozeer aan een

streven naar bescherming van vluchtelingen, als wel aan de wens het
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vrij verkeer van personen binnen de Europese Gemeenschap te

bewerkstelligen (zie Boccardi, 2002). Toen men in de jaren tachtig

werk begon te maken van de afschaffing van personencontroles aan

de binnengrenzen, werd al gauw duidelijk dat dit gevolgen zou

hebben voor de asielsystemen in de lidstaten. Asielzoekers zouden

Europa kunnen binnenreizen via de lidstaat met de ‘zachtste’ buiten-

grens – dus via de lidstaat die het gemakkelijkste toestemming voor

binnenkomst gaf, of waarvan de grenzen het slechtste bewaakt

werden. Vervolgens zouden asielzoekers in het Europa zonder

binnengrenzen en masse door kunnen reizen naar de staat die om

welke reden dan ook hen het meeste aantrok, wat tot een zeer

onevenredige verdeling van asielzoekers zou kunnen leiden. Ten

slotte zouden zij in verscheidene lidstaten asielverzoeken kunnen

indienen. 

Om dit (al dan niet terecht) gevreesde ‘asylum shopping’ tegen te

gaan, pasten de samenwerkende lidstaten twee benaderingen toe.

Ten eerste trachtten ze te komen tot een mechanisme voor de verde-

ling van asielzoekers over de lidstaten. Daartoe sloten ze een verdrag

naar internationaal recht, de Overeenkomst van Dublin (zie

Spijkerboer en Vermeulen, 1995, p. 253 e.v.). Deze overeenkomst

bepaalde dat voortaan nog slechts één lidstaat een asielverzoek

hoefde te behandelen, dat wil zeggen: bezien of betrokkene in aan-

merking kwam voor asielverlening, en als dat niet zo was, hem

uitzetten. De Overeenkomst van Dublin bevatte ook criteria om te

bepalen welke lidstaat ‘verantwoordelijk’ was voor de behandeling.

Als de asielzoeker toch aanklopte bij een andere staat, kon deze hem

zonder verder naar zijn asielverzoek te kijken uitzetten naar de

‘verantwoordelijke’ lidstaat. In de praktijk bleek de Overeenkomst

van Dublin over het algemeen echter slecht te functioneren (zie de

evaluatie door de Commissie in SEC(2001)756). Toepassing leidde tot

langdurige procedures, en soms tot scheiding van gezinsleden – onder

de Overeenkomst konden verschillende lidstaten verantwoordelijk

zijn voor de leden van één gezin. Verder werd maar een klein

percentage asielverzoeken afgehandeld door de staat die daarvoor

verantwoordelijk was volgens de Overeenkomst. De redenen waren

gebrekkige samenwerking tussen de lidstaten, problemen in de

sfeer van de bewijsvoering, en het ontbreken van een toezicht-

houder.

De tweede benadering was ‘asylum shopping’ te voorkomen door

harmonisatie van de asielstelsels. Als alle lidstaten op dezelfde
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voorwaarden asielvergunningen zouden verlenen, en dezelfde

opvangfaciliteiten zouden bieden, zou de prikkel om door te reizen

weggenomen worden, zo was de gedachte. Maar ook pogingen tot

harmonisatie van de nationale asielstelsels, sinds 1993 binnen de

zogenoemde Derde Pijler van het Verdrag van Maastricht, bleken

weinig succesrijk. De ‘gemeenschappelijke standpunten’ en ‘gemeen-

schappelijke optredens’ betroffen wel belangrijke aspecten van het

asielrecht, maar bonden de lidstaten niet. Ondertussen scherpten

verscheidene staten hun asielsystemen eenzijdig aan, om zichzelf

minder aantrekkelijk te maken dan hun buurlanden – een handelwijze

die noch de Europese samenwerking, noch de bescherming van asiel-

zoekers ten goede kwam. Halverwege de jaren negentig leek de

Europese eenwording al met al uitsluitend negatieve gevolgen te

hebben voor asiel. 

Het Verdrag van Amsterdam

Bij het Verdrag van Amsterdam (gesloten in 1997, in werking getreden

op 1 mei 1999) werd gekozen voor een meeromvattende benadering.

De hele hierboven besproken materie – visa en andere voorwaarden

voor binnenkomst, de verdeling van asielzoekers en harmonisatie van

de asielregelgeving – werd van de ‘derde’ naar de ‘eerste’ pijler overge-

heveld, en dus voorwerp van EG-recht. Dat maakt het uitvaardigen

van bindende regelgeving mogelijk, en toezicht op de naleving ervan

door het Hof van Justitie (zij het dat diens rechtsmacht enigszins

beperkt werd). Dat het de lidstaten ernst was, blijkt uit de opname

van een tijdslimiet in het Verdrag. Over tal van onderwerpen was de

gemeenschap niet alleen bevoegd, maar ook verplicht maatregelen

aan te nemen vóór 1 mei 2004. Deze maatregelen waren, volgens het

Verdrag, ‘minimumnormen’. Dat betekent niet dat de Europese regel-

geving slechts minimale regelingen diende te bevatten, maar dat de

lidstaten bevoegd waren en bleven om in hun nationale systeem af

te wijken ten gunste van de vreemdeling. De Europese regelingen

konden dus een zeer hoog niveau van bescherming voorschrijven (en

de lidstaten mochten daar dan, desgewenst, nog boven gaan zitten). 

Het Verdrag van Amsterdam maakte het dus mogelijk het asielrecht

vergaand te harmoniseren. De contouren voor dat te creëren

Europese asielrecht werden verder geschetst door de Europese Raad

van Tampere (in 2000). Deze formuleerde als doel een ‘gemeenschap-
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pelijk Europees asielsysteem’, met op de lange duur een ‘uniforme

asielstatus’ en ‘gemeenschappelijke procedures’ (SN 2000/99, par. 14

en 15), vérgaande harmonisatie kortom. Dat asielsysteem diende

verder zowel ‘fair’ als ‘efficiënt’ te zijn. Naast efficiënte behandeling

werd nu dus ook bescherming van de belangen van de vluchteling of

asielzoeker centraal gesteld. 

Het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem 

Rond 1 mei 2004 was inderdaad op alle punten waar het Verdrag van

Amsterdam dat eist regelgeving aangenomen (of overeenstemming

bereikt). De verdeling van asielzoekers over de lidstaten is geregeld in

de Dublin-verordening. Deze Verordening neemt het verdeelsysteem

uit de Overeenkomst van Dublin over, maar tracht de belangrijkste

zwaktes ervan te ondervangen. Zo schrijft zij snellere afdoening voor,

beoogt zij gezinnen meer bijeen te houden en zijn de bewijsrege-

lingen belangrijk versoepeld en verdergaand geregeld. Wat de harmo-

nisatie van het asielrecht betreft, zijn er richtlijnen voor de opvang

van asielzoekers, voor de inrichting van de asielprocedure en vooral,

een richtlijn over de kernvraag van het asielrecht: de definitie wie in

aanmerking komt voor asielverlening. 

Daarmee is het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel tot stand

gebracht. Hoe en in hoeverre draagt deze regelgeving bij aan het

bereiken van de doeleinden van dat stelsel, fairness en efficiency?

Ter illustratie moge de Definitierichtlijn dienen (zie Raadsdoc.

8043/04). Deze roept twee asielstatussen in het leven, de ‘vluchte-

lingenstatus’ en de ‘subsidiaire beschermingsstatus’, gebaseerd op

respectievelijk het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag

voor de Rechten van de Mens. Alle lidstaten zijn partij bij beide

verdragen. Je zou zeggen dat dan weinig harmonisatie nodig of zelfs

mogelijk is – beide verdragen gelden immers al in alle lidstaten. Toch

is de Definitierichtlijn van groot belang, omdat deze verdragen door

de lidstaten verschillende geïnterpreteerd en toegepast worden.

Zo gaan sommige lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, ervan

uit dat alleen als mensenrechtenschendingen uitgaan van de

overheid van het land van herkomst, de bescherming van het

Vluchtelingenverdrag en het EVRM van toepassing is. Volgens de

meeste andere lidstaten (waaronder Nederland), en volgens het

Europese Hof voor de Rechten van de Mens, doet het niet terzake van
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wie de vervolging of onmenselijke behandeling uitgaat: de vreemde-

ling komt bescherming toe als tegen die mensenrechtenschendingen

geen bescherming voorhanden is in het land van herkomst. Met de

toename van staten waar de overheid weinig greep heeft op clans of

milities (Zaïre, Soedan) of geheel verdwenen is (Somalië, Afghanistan

in de jaren negentig), is deze vraag steeds belangrijker geworden. Het

gevolg van deze uiteenlopende interpretatie is ‘inefficiëntie’, omdat

asielzoekers zullen trachten door te reizen uit bijvoorbeeld Frankrijk

naar Groot-Brittannië. Ook leidt dit verschil in interpretatie tot

‘oneerlijkheid’. Onder het Dublin-mechanisme voor de verdeling van

asielzoekers kan een Somaliër immers niet zelf kiezen waar hij zijn

verzoek indient. Toepassing van de Dublin-normen kan ertoe leiden

dat een asielzoeker door een lidstaat die hem wél als vluchteling zou

erkennen als deze zijn asielverzoek zelf zou beoordelen, wordt uitge-

zet naar een lidstaat waar vluchtelingschap voor hem uitgesloten is. 

Wat zegt het Europese asielrecht hier nu over? De Definitierichtlijn

(art. 6 en 7) lijkt de ‘ruime’ lezing van het Vluchtelingenverdrag en het

EVRM weer te geven. Geheel ondubbelzinnig is de regeling overigens

niet, maar duidelijk is dat de regeling meer bescherming biedt dan de

Duitse en Franse interpretaties van het verdrag. En de resterende

onduidelijkheid kan mettertijd worden weggenomen door het Hof

van Justitie. 

Ten aanzien van de aan de ‘subsidiaire beschermingsstatus’ verbon-

den verblijfsrechten is de harmoniserende werking nog veel groter.

Deze status is (vooral) gebaseerd op het Europese Verdrag van de

Rechten van de Mens. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese

Hof voor de Rechten van de Mens mogen de lidstaten een persoon

niet uitzetten als hij in zijn land van herkomst marteling of onmense-

lijke behandeling (als bedoeld in art. 3 EVRM) te vrezen heeft.

Aanspraken op verblijfsrechten (een verblijfsvergunning, behuizing

enzovoort) kan betrokkene echter niet aan het EVRM ontlenen.

Sommige landen (zoals Nederland) verlenen personen op wie het uit-

zettingsverbod van toepassing is een verblijfsvergunning die niet of

nauwelijks verschilt van de vluchtelingenstatus. Andere lidstaten

echter laten alleen uitzetting achterwege, en kennen geen enkel

verblijfsrecht toe. Op dit punt nu is de Europese wetgeving werkelijk

van groot belang: zij eist ondubbelzinnig dat ‘subsidiairen’ een

verblijfsvergunning krijgen, met daaraan verbonden in elk geval een

aantal belangrijke verblijfsrechten. 
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De Procedurerichtlijn

De Definitierichtlijn zorgt op twee belangrijke punten dus voor har-

monisatie, en daarmee voor een ‘eerlijker’ en ‘efficiënter’ Europees

asielrecht. Dat andere onderdelen van het asielrecht niet door deze

regeling geharmoniseerd worden, kan daar niet aan afdoen. Mogen

we concluderen dat elke Europese regeling dan per definitie winst is?

Dat dat niet zo hoeft te zijn, kan het best worden geïllustreerd aan de

hand van de Procedurerichtlijn. 

De Europese raad van Tampere mikte, zoals we boven zagen, op

‘gemeenschappelijke procedures’. Het oorspronkelijke voorstel voor

de Procedurerichtlijn voorzag dan ook in een duidelijke opzet voor de

asielprocedure waarin belangrijke, controversiële kwesties geregeld

werden – bijvoorbeeld de vraag wanneer een asielzoeker hangende

het beroep op de rechter wel of niet mag worden uitgezet. Dat

voorstel is in de onderhandelingen in de raad echter tot op het bot

uitgekleed. De huidige richtlijn leest veeleer als een catalogus van

nationale bijzonderheden, en de normen voor de behandeling van

asielverzoeken zijn naar Nederlandse maatstaven wel zeer basaal, of

ronduit bizar. Zo hoeven lidstaten pas in de beroepsfase kosteloze

rechtsbijstand te verlenen, dat wil zeggen als de feiten al vastgesteld

zijn. En zelfs dan kan die rechtsbijstand achterwege blijven als de

lidstaat meent dat het beroep geen gerede kans van slagen heeft! 

Het gevolg van een en ander is, dat van deze richtlijn maar weinig

harmoniserende werking kan uitgaan – nationale bijzonderheden zijn

immers juist in de voorschriften verwerkt. Bovendien biedt de

Procedurerichtlijn uitgebreide mogelijkheden voor nog stringentere

behandeling van asielverzoeken dan nu reeds pleegt te geschieden.

Kortom, ten aanzien van de procedures bevat het Gemeenschappelijk

Europese Asielsysteem geen enkele waarborg dat de negatieve spiraal

van benedenwaartse bijstelling van het asielrecht wordt gestopt. 

Balans

Het huidige Gemeenschappelijk Europese Asielstelsel biedt al met

al een gemengd beeld. Sommige regelingen zijn alleen maar toe te

juichen – die van de daders van vervolging, en de regeling van ver-

blijfsrechten voor subsidiairen. Ook de Dublin-verordening, over de

verdeling van asielzoekers over de lidstaten, lijkt me in elk geval ten
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opzichte van de oude regeling een verbetering. De regeling voor asiel-

procedures daarentegen echter is op zijn zachtst gezegd een teleur-

stelling. 

Verder dient bedacht te worden dat naast de bovengenoemde ook

andere Europese regelgeving grote invloed heeft op de asielpraktijk.

Te denken valt aan de zeer strenge bewaking van de buitengrenzen,

stringente vereisten aan de verstrekking van visa en regelingen als

de carrier sanctions (boetes voor luchtvaartmaatschappijen als zij

personen de Europese Unie binnenvoeren die niet over geldige

verblijfsdocumenten blijken te beschikken). Gevolg van een en ander

is dat veel (ook bona fide) asielzoekers niet in staat zijn de Europese

Unie te bereiken, dan wel genoodzaakt zijn hun toevlucht te nemen

tot het reizen met vervalste documenten en gebruik te maken van

de diensten van reisagenten en dergelijke, met alle lastige gevolgen

van dien voor de asielprocedure. Dat maakt de asielpraktijk in de

Europese Unie minder efficiënt en minder fair. 

Europees asielrecht buiten Europa

Met dergelijke overwegingen in het achterhoofd zijn plannen gelan-

ceerd om de asielpraktijk op een geheel andere leest te schoeien. Het

meest geruchtmakend waren de voorstellen van de Britse premier

Blair uit 2002, die behelsden dat asielverzoeken voortaan uitsluitend

nog in de regio’s van herkomst behandeld zouden worden – om een

fictief voorbeeld te noemen: asielzoekers uit de Hoorn van Afrika

zouden dan bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Kenia opgevan-

gen worden. Waar nodig zouden betrokkenen een verblijfsvergunning

voor de Europese Unie krijgen. Als een Somaliër dan toch op eigen

houtje naar Europa komt en daar asiel aanvraagt, zou hij dan – zonder

enige procedure – verwezen worden naar het behandelcentrum in

Kenia. Deze opzet had, aldus Blair, een aantal grote voordelen.

Opvang en procedures in de Europese Unie zijn duur. Met hetzelfde

geld zou een veelvoud aan personen in de regio van herkomst gehol-

pen kunnen worden. Ook zou met deze opzet een einde gemaakt

worden aan mensensmokkel. Ten slotte zou afdoening in de regio de

lidstaten verlossen van de lastige problematiek van de uitzetting van

afgewezen asielzoekers. 

Dat laatste betekent echter ook een praktisch obstakel voor de inrich-

ting van dergelijke afdoeningscentra. Waarom zou Kenia bereid zijn
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opgescheept te worden met afgewezen Somaliërs of Eritreërs? Met

hen heeft Kenia welbeschouwd even weinig te maken heeft als Groot-

Brittannië. Verder zouden dergelijke centra, zo werd gesteld, wel eens

een sterke aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op personen die

anders andere landen in de regio om bescherming zouden hebben

verzocht. Verder werden tegen de voorstellen de nodige juridische

bezwaren ingebracht. Het internationale recht staat uitzetting van

asielzoekers zonder enige vorm van procedure niet toe. Dat zou

betekenen dat de asielprocedure in Europa gehandhaafd zou moeten

worden, hetgeen aanzienlijk afdoet aan de voordelen van Blairs plan

Maar hoe dat ook zij, bij ontstentenis van steun van de meeste andere

lidstaten heeft Blair de voorstellen ingetrokken. 

Een tweede benadering is het opzetten van ‘pre-entry procedures’ – in

feite uitbreiding van de mogelijkheid om bij ambassades en consula-

ten van de lidstaten in landen en regio’s van herkomst asielvergun-

ningen aan te vragen (zie bijvoorbeeld Noll, Fagerlund e.a., 2002;

Van Selm e.a., 2003). Ondanks interesse van de Commissie lijken ook

deze plannen vooralsnog op weinig steun van de lidstaten te kunnen

rekenen. Zo schafte Nederland onlangs de mogelijkheid om bij de

ambassade asiel aan te vragen juist af. Wellicht speelt ook hier de

vrees voor aanzuigende werking. 

Een derde variant, ten slotte, is meer uitgebreide deelname aan

resettlement-programma’s, dat wil zeggen het overnemen van

bepaalde quota van bijvoorbeeld door de UNHCR erkende vluchte-

lingen uit landen of regio’s van herkomst. Het lijkt erop dat de

Commissie wat betreft activiteiten buiten de Europese Unie vooral

op deze, nogal bescheiden variant zal inzetten (zie de mededelingen

van de Commissie COM(2004)410final en COM(2004)4002final). 

De tweede fase

Aangezien op korte termijn dus geen radicale verandering in de

Europese asielpraktijk valt te verwachten, zal een eventuele tweede

harmonisatiefase van het Europese asielrecht dus vooral uitbreiding

van het bestaande Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem behel-

zen. Verdergaande harmonisatie is in elk geval een stuk gemakkelijker

geworden. Voor de tot nu toe aangenomen asielregelgeving gold dat

de raad bij unanimiteit diende te beslissen. Dat vereiste drukte niet

alleen het tempo aanzienlijk, maar ook negatieve weerslag op de
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inhoud van de regelgeving. Maar volgens het – huidige – EG-Verdrag

hoeven nieuwe asielmaatregelen niet meer bij unanimiteit te worden

aangenomen. Voortaan geldt de ‘gewone’ regeling, met meerderheids-

besluitvorming in de raad, en instemmingsrecht van het Europees

Parlement. Dat maakt overeenstemming over punten die bij de eerste

fase zijn blijven liggen een stuk gemakkelijker.

De Ontwerp-Grondwet voor Europa waarover onlangs overeenstem-

ming werd bereikt, nodigt zelfs nadrukkelijk uit tot verdergaande har-

monisatie. Hierin zijn namelijk de Tampere-conclusies opgenomen.

De relevante bepalingen reppen niet meer van ‘minimumnormen’,

maar van een ‘Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem’ dat onder

meer een ‘uniforme asiel- en subsidiaire-beschermingsstatus’ en

‘gemeenschappelijke procedures’ dient te omvatten (art. III-167 lid 2

onder a, b en c). Groot verschil met het huidige verdrag is wel dat

geen tijdslimiet gesteld wordt. Of die verdergaande harmonisatie

plaatsvindt, is dus afhankelijk van de politieke opportuniteit.

Het is dus zowel onder het huidige verdrag als onder de toekomstige

Grondwet mogelijk verdergaande harmonisatie tot stand te brengen.

Dat brengt me op de vraag of het, ten behoeve van de fairness en

‘efficiency’ van het asielrecht, ook wenselijk is dat een nieuwe, alom-

vattende harmonisatieronde voor het asielrecht komt. Hierbij vallen

twee kanttekeningen te maken. Ten eerste moeten de huidige richt-

lijnen nog omgezet worden in nationaal recht, en worden uitgevoerd.

Voor een land als Nederland, waarvan de regelgeving over het alge-

meen toch al lijkt te voldoen aan de bescheiden Europese normstel-

ling, hoeft dat niet zo’n probleem te zijn, maar in de tien kort geleden

toegetreden lidstaten ligt dat wellicht anders. Nieuwe, ambitieuze

regelgeving uitvaardigen voordat de bestaande naar behoren werkt,

is dan wellicht contra-productief. Ten tweede blijkt uit het (weinige)

onderzoek dat mij daarover bekend is, dat niet alle harmonisatie

evenveel invloed heeft op asielstromen binnen Europa (zie

Thielamann, 2003, p. 19 e.v.). Vooral opvang- en verblijfscondities

blijken een duidelijk aanwijsbare invloed te hebben. 

Uit het oogmerk van efficiency is dus vooral verdergaande harmonisa-

tie ten aanzien van opvang- en verblijfscondities wenselijk. Wat de

fairness betreft, de overweging dat een laag beschermingsniveau in de

huidige regelgeving tot benedenwaartse harmonisatie kan leiden,

pleit voor een hoog niveau van harmonisatie. Ook de zwakke positie

van asielzoekers pleit daarvoor (aldus ook de Adviescommissie

Vreemdelingenzaken – ACVZ, 2004, p. 21-31). Bovendien vooronder-
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stelt het Dublin-systeem dat de behandeling van asielverzoeken in de

verschillende lidstaten vergelijkbaar is. Kortom, uit het oogpunt van

fairness is vergaande harmonisatie wenselijk. Voor de hand ligt dan

procedurevereisten nader aan te scherpen, en deze niet alleen voor de

toekenning van de vluchtelingen- maar ook voor toekenning van de

subsidiaire status verplicht te stellen. 

Naar een Europese Immigatie en Naturalisatie Dienst?

Zou, in een verdere toekomst, wellicht niet alleen de regelgeving over

asiel, maar ook de afdoening gemeenschappelijk kunnen worden? De

bovenbesproken voorstellen van Blair kwamen daarop neer, en ook

wordt bij tijd en wijle wel gesproken van gemeenschappelijke behan-

delcentra van asielverzoeken binnen de Europese Unie. Een voordeel

zou zijn dat geld- en tijdverslindend onderzoek naar welk land

volgens de Dublin-regels verantwoordelijk is voor de behandeling

van welk asielverzoek achterwege kan blijven. 

Echter, zo’n gemeenschappelijk behandelcentrum veronderstelt wel

zeer vergaande harmonisatie van het asielrecht. Immers, de behande-

ling vindt dan plaats namens alle lidstaten, die het dan dus volledig

eens moeten zijn over de criteria voor die afdoening. De eerste fase

van de harmonisatie heeft laten zien dat die overeenstemming nog

ver weg is. Verder zouden de lidstaten het eens moeten worden over

een verdeelsleutel die bepaalt welke lidstaat hoeveel personen aan wie

een verblijfsvergunning is toegekend opneemt. De mislukte pogingen

om tot een dergelijke verdeling te komen tijdens de Joegoslavische

vluchtelingencrises in de jaren negentig stemmen niet optimistisch

over de haalbaarheid daarvan. Ook is het de vraag of het

Vluchtelingenverdrag, en het huidige EG-Verdrag en de Ontwerp-

Grondwet het wel toestaan de verantwoordelijkheid voor de

afdoening over te hevelen naar een Europese instantie. 

Maar ook als Europese behandelcentra praktisch en juridisch haalbaar

zijn, is het de vraag of ze ook wenselijk zijn. Het asielrecht berust

uiteindelijk op de bereidheid van samenlevingen om vreemdelingen die

bescherming nodig hebben, deze ook te bieden. Berichtgeving en debat

is van groot belang voor die bereidheid. Zo had de televisieverslag-

legging van de burgeroorlog in Bosnië ongetwijfeld grote invloed op

de bereidheid tot opname van Bosniërs. Dat belang geldt ook voor

andere kwesties – moeten uitgeprocedeerde, maar goed ingeburgerde
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asielzoekers wel worden uitgezet? Moet een asielverzoek worden

afgewezen op de enkele grond dat de asielzoeker belangrijke (en ware)

feiten niet direct heeft aangevoerd? Als nu afdoening van asielverzoeken

een geheel Europese aangelegenheid wordt, uitgevoerd door een

Europese instantie in behandelcentra op wellicht grote afstand van

Nederland, dreigt het asielvraagstuk buiten beeld te verdwijnen. De

perceptie dat ‘Brussel’ vluchtelingenquota aan de lidstaten opdringt

zou wel eens fataal kunnen zijn voor de bereidheid die vluchtelingen

onderdak te bieden – en daarmee voor de grondslag van het asielrecht. 

Literatuur

Adviescommissie
Vreemdelingenzaken 
Voorbij de horizon van ‘Amsterdam’

Den Haag, ACVZ, 2004 

Boccardi, I.
Europe and refugees; towards an

EU asylum policy

The Hague, Kluwer Law

International, 2002

Noll, G., J. Fagerlund e.a.
Study on the feasibility of proces-

sing asylum claims outside the EU

against the background of the

common European asylum system

and the goal of a common asylum

procedure 

Brussel, European Community,

2002

Spijkerboer, T.P., B.P. Vermeulen 
Vluchtelingenrecht 

Nijmegen, Nederlands Centrum

Buitenlanders, 1995

Thielemann, E.R.
‘Does policy harmonisation work?

The EU’s role in regularising

migration flows’ (2003) 

http://aei.pitt.edu/archive

Van Selm, J, T. Woroby e.a. 
The feasibility of setting up

resettlement schemes in EU

member states or at EU level,

against the background of the

common European asylum

system and the goal of a common

asylum procedure

Brussel, European Community,

2003

95Het Europese asielrecht



Het einde van de Europese
rechtshulp
De geboorte van een Europese horizontale 
strafprocesruimte

P. de Hert*

Het is een goede zaak dat tijdschriften zoals Justitiële verkenningen,

Delikt en delinkwent en Panopticon met vaste regelmaat een thema-

nummer reserveren voor de ontwikkelingen op het terrein van het

Europese strafrecht. Bij het herlezen van die oudere nummers valt op

dat (ondanks de onomstreden kwaliteit van de auteurs) op verschil-

lende ontwikkelingen niet of weinig werd geanticipeerd. Dat zegt wat

over de snelheid waarmee het onderwerp evolueert. In deze bijdrage

richten we de aandacht op de directe harmonisering en normering

van de horizontale of transnationale samenwerking. Er is behoefte

aan een informatief overzicht dat een lijn tracht te ontwaren in een

opeenstapeling van Europese beleidsinitiatieven. In het kort luidt

onze stelling dat op een tijdsbestek van twee, drie jaar (2002-2005) via

de derdepijlersamenwerking het gehele systeem van Europese rechts-

hulp1 vervangen wordt door een systeem van geharmoniseerd

Europees strafprocesrecht gebaseerd op het principe van de weder-

zijdse erkenning. Door een serie kaderbesluiten van de

Raad is nu de hele rechtshulp ondergeschikt gemaakt aan dit principe.

In wat volgt bekijken we de bouwstenen van dit Europese strafproces-
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aanzeggingen en het verkrijgen van informatie of gegevens over de persoon van de
verdachte en zijn eventuele betrokkenheid of niet-betrokkenheid bij de feiten’ (p. 164-165).



recht, de idee van wederzijdse erkenning waarop het bouwwerk

steunt en besteden we de nodige aandacht aan het democratische

gehalte van besluitvorming die aan de basis ligt van deze ontwikke-

ling. Bij de Eurotop in Amsterdam, waar de basis werd gelegd, wist

niemand nog wat wederzijdse erkenning precies zou gaan inhouden.

Men dacht destijds vooral aan wederzijdse erkenning van rechterlijke

vonnissen. 

Kenmerken van de nieuwe Europese strafprocesruimte 

Opsporing en vervolging worden in de nieuwe Europese strafproces-

ruimte maximaal mogelijk gemaakt zonder dat grenzen en kenmerken

van de traditionele rechtshulp nog een spelbreker kunnen vormen.

Net zoals het systeem van de klassieke rechtshulp steunt het nieuwe

systeem van handhaving op vertrouwen, maar dit vertrouwen gaat

hier verder. In feite vindt een deformalisering of vereenvoudiging

plaats van de samenwerking: deze krijgt een quasi-verplicht karakter,

is gebonden aan kortere termijnen, dient niet meer getoetst te worden

aan de eis van dubbele strafbaarheid of rekening te houden met de

nationaliteit van de verdachte en wordt ontrokken aan de controle en

tussenkomst van de politiek. Zoals bij rechtshulp het recht van de

aangezochte staat bepalend is voor de mate waarin rechtshulp kan

worden verleend, dat wil zeggen onder welke voorwaarden welke

bevoegdheden kunnen worden ingezet, is bij wederzijdse erkenning

daarentegen het recht van de verzoekende staat (beslissingsstaat

genoemd) bepalend voor de te verlenen samenwerking.

Samenwerking wordt derhalve niet langer verzocht, maar aangezegd.

De aangezochte staat wordt de aangezegde staat. Bij wederzijdse

erkenning verschuift het zwaartepunt van de aangezochte staat naar

de verzoekende staat; ofwel van de uitvoerende lidstaat naar de uit-

vaardigende lidstaat. Naast het gegeven dat wederzijdse erkenning de

klassieke justitiële rechtshulp op zowel onderzoeks- als berechtings-

fase te zijner tijd volledig zal vervangen, is ook een versnellende trend

te bespeuren in de ontwikkeling van informatie-uitwisseling. Onze

stelling is derhalve dat de EU-samenwerking op alle fasen van het

strafproces (zowel onderzoeks- als berechtingsfase) een verandering

ondergaat.

Vraag is of het nieuwe systeem nog als een systeem van rechtshulp

kan worden omschreven. Niet zonder reden hanteert het Kaderbesluit
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betreffende het Europees Aanhoudingsbevel een nieuwe terminologie

waarbij niet langer wordt gesproken over ‘uitlevering’, doch over

‘overlevering’. In feite is er geen sprake meer van ‘hulp’, dat teveel de

idee van vrijwilligheid uitademt. Buitenlandse justitiële autoriteiten

schrijven bevelen uit en handhavingsorganen waar ook in Europa

voeren deze uit. Nationale strafprocesrechtelijke rechtsbeslissingen

krijgen een daadwerkelijke Europese reikwijdte. 

In een in juli 2000 uitgebrachte studie van de Europese Commissie

(‘mededeling’) over de wederzijdse erkenning van definitieve beslis-

singen in strafzaken2 wordt in alle scherpte het innovatief karakter van

het wederzijdse-erkenningsbeginsel aangegeven: ‘De traditionele

vorm van justitiële samenwerking in strafzaken is gebaseerd op een

groot aantal internationale rechtsinstrumenten, die grotendeels

uitgaan van wat het ‘verzoekbeginsel’ zou kunnen worden genoemd:

de ene soevereine staat dient een verzoek in bij een andere soevereine

staat, die vervolgens besluit of hij het verzoek wel of niet zal inwil-

ligen. Soms zijn de regels betreffende het gevolg dat aan een dergelijk

verzoek moet worden gegeven nogal strikt, zodat er niet veel ruimte

voor keuze overblijft, en in andere gevallen is de aangezochte staat

betrekkelijk vrij in zijn besluit. In bijna alle gevallen moet de ver-

zoekende staat het antwoord op zijn verzoek afwachten voordat de

autoriteiten kunnen beschikken over de benodigde gegevens om een

strafzaak verder te kunnen behandelen. Dit traditionele systeem is

traag en omslachtig, en rechters of aanklagers verkeren soms in onze-

kerheid over welk antwoord zij op hun verzoek kunnen verwachten.

Met de methoden die heel goed hebben gewerkt bij de vorming van

de interne markt in het achterhoofd, is dan ook het idee ontstaan dat

wederzijdse erkenning ook bij justitiële samenwerking als uitgangs-

punt zou kunnen worden gehanteerd, wat kort gezegd inhoudt dat als

in een van de lidstaten een bepaalde maatregel wordt genomen, zoals

een beslissing van een rechter in functie, deze maatregel, voor zover

die grensoverschrijdende gevolgen heeft, automatisch in alle andere

lidstaten wordt aanvaard en daar dezelfde of tenminste vergelijkbare

rechtskracht heeft.’

In de plaats hiervan komt, aldus de bovengenoemde Mededeling, een

systeem van toekenning van rechtskracht aan buitenlandse beslissin-
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gen, gebaseerd op de idee van vertrouwen én standaardisering. Het

vertrouwen betreft het adequaat (lees ‘rechtsstatelijk’) karakter van de

regels van de partners en vertrouwen in de correcte toepassing ervan.

Kleine verschillen worden daarbij genegeerd. Op deze basis kan een

beslissing van een autoriteit in een bepaald land worden geaccepteerd

in een ander land, ook als in dat land een vergelijkbare autoriteit niet

eens bestaat, of niet dergelijke beslissingen kan geven, of in een

vergelijkbaar geval een heel andere beslissing zou hebben gegeven.

Standaardisering is niet in alle gevallen noodzakelijk, doch kan het

vaak gemakkelijker maken uitkomsten die in een andere staat zijn

bereikt, te aanvaarden. Standaardisering, afbouw van juridische drem-

pels (‘deformalisering’) en verplicht opgelegd vertrouwen zijn de ken-

merken van het nieuwe systeem. Men doet ons inziens de semantiek

geweld aan door op basis van deze kenmerken nog langer te spreken

van ‘hulp’.

Van nauwere samenwerking tot wederzijdse erkenning

Kaderbesluiten als instrumenten om het Europees strafprocesrecht uit

te tekenen

Door het Verdrag van Amsterdam (1997) wordt de nauwe samenwer-

king op het gebied van justitie en binnenlandse zaken gewijzigd in: ‘de

handhaving en ontwikkeling van de Unie als een ruimte van vrijheid,

veiligheid en rechtvaardigheid waarin het vrije verkeer van personen

gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met

betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en

voorkoming en bestrijden van criminaliteit’ (art. 29). Deze ruimte

moet, aldus het VEU, verwezenlijkt worden door, waar nodig, de

strafbepalingen van de lidstaten onderling aan te passen, en dit met

name door geleidelijk maatregelen aan te nemen tot opstelling van

minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van

strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de

georganiseerde criminaliteit, terrorisme en illegale drugshandel

(art. 31 (e) VEU). Op deze beleidsdomeinen wordt voortaan gewerkt

met een groter initiatiefrecht voor de Commissie én met geheel
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nieuwe, naar de eerste pijler gemodelleerde rechtsinstrumenten:

gemeenschappelijke standpunten; kaderbesluiten die bindend zijn

voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat; besluiten

die bindend zijn maar geen rechtstreekse werking hebben; overeen-

komsten die door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden

grondwettelijke bepalingen dienen te worden aangenomen (De

Zwaan en Bultena, 2002).

Er is nog steeds te weinig goed begrip van de door Amsterdam

bewerkstelligde upgrade van de derdepijlerinstrumenten. Mogelijk

werd de breuk met de oudere Maastricht-instrumenten over het hoofd

gezien omdat nog steeds voor al deze instrumenten de eis wordt

gesteld van unanimiteit door de Raad (art. 34 VEU). Mogelijk speelt

hier ook hun recente creatie (ingevoerd door het Verdrag van

Amsterdam) en het ontbreken van rechtspraak van het Hof van Justitie

over hun natuur en draagwijdte (Gauthier, 2003). Toch is het precies

deze schijnbaar technische hervorming van het juridisch instrumen-

tarium die ervoor zou zorgen dat de bestaande intergouvernementele

strafrechtelijke samenwerking werd bevrucht met een meer

‘communautaire’ logica (Gauthier, 2003) en zou leiden tot belangrijke

resultaten op het terrein van de strafrechtelijke samenwerking

(Schutte, 2002). 

Vooral het instrument van de kaderbesluiten verdient aandacht.

Opvallend en tekenend voor de door Amsterdam ingeslagen koers

naar een nieuwe juridische en feitelijke ‘ruimte van vrijheid, veiligheid

en rechtvaardigheid’ is dat al het gewicht wordt geplaatst op het

instrument van het (kader)besluit, en niet op het in een internationale

context meer vertrouwde instrument van de overeenkomst of het

verdrag. Dit blijkt uit art. 34.2 (b) VEU, dat het kaderbesluit naar voren

schuift als instrument voor de aanpassing van de strafbepalingen van

de lidstaten met betrekking tot georganiseerde criminaliteit,

terrorisme en illegale drugshandel. 

Kaderbesluiten kunnen het best vergeleken worden met de klassieke

richtlijnen in de zin dat ze verbindend zijn voor de lidstaten ten aan-

zien van het te bereiken resultaat en dit zónder dat ze, zoals de ‘over-

eenkomsten’, ratificatie door de nationale parlementen behoeven. Wel

is nationale omzettingswetgeving vereist. De facto en de iure betekent

dit weinig controle vanwege de nationale parlementen.

Kaderbesluiten zijn niet alleen verbindend, maar ook snel omdat

lidstaten worden verplicht tot omzetting binnen een bepaalde ter-

mijn. Het is daarom een gedroomd instrument voor de uitvoerende
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macht. Het voorhanden zijn van dit instrument in de derde pijler wijst

de idee over deze pijler als een tandeloos instrument volledig naar de

prullenbak (Gauthier, 2003; De Hert, 2004c). Dat nog niet alle lezers

op de hoogte zijn van de slagkracht van dit instrument heeft ongetwij-

feld ook te maken met de verhullende opsmuk ervan in de Unietekst.

Daar valt onder meer te lezen dat deze instrumenten geen directe

werking kennen en dat ze allen verbinden ten aanzien van het resul-

taat, waardoor aan lidstaten (lees nationale parlementen) de bevoegd-

heid wordt gelaten vorm en middelen te kiezen. In feite stellen deze

beperkingen vanuit het oogpunt van de Europese wetgever weinig

voor: de idee van directe werking is vooral belangrijk voor burgers en

door het gedetailleerde karakter van de kaderbesluiten blijft er voor de

lidstaten weinig beleidsruimte over.

Wederzijdse erkenning als motor achter de kaderbesluiten

Uit onze bespreking van recente kaderbesluiten (infra) zal blijken

dat het begrip ‘wederzijdse erkenning’ een grote conceptuele rol zal

spelen bij het vorm geven van de Europese strafprocesrechtelijke

samenwerking via kaderbesluiten. Tot oktober 1999 ontbrak in de

Europese constitutionele teksten elke verwijzing naar dit concept. Het

duikt pas op in de zogenoemde Tampere-teksten die totstandkwamen

naar aanleiding van de Europese Raad gehouden in het Finse Tampere

op 15 en 16 oktober 1999. Te Tampere, de eerste Raad na het Verdrag

van Amsterdam, hadden de Europese regeringsleiders er duidelijk zin

in. Met verwijzing naar de nood om een ruimte van vrijheid, veiligheid

en rechtvaardigheid te ontwikkelen (art. 28 Verdrag van Amsterdam)

werd op deze top een document opgesteld (‘richtpunten van

Tampere’) om de idee van zo’n ruimte in te vullen.3

Het historisch belang van die richtpunten kan niet genoeg worden

onderstreept. In richtpunt 48 wordt bijvoorbeeld de basis gelegd

voor harmonisatie van bepaalde aspecten van materieel strafrecht.

De idee van wederzijdse erkenning duikt op in de punten 33 tot 37,

die betrekking hebben op de ‘Wederzijdse erkenning van rechterlijke

beslissingen’. Deze richtpunten geven onder meer aan dat een

versterkte wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en

vonnissen en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de
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wetgevingen de samenwerking tussen de autoriteiten en de justitiële

bescherming van de rechten van het individu ten goede zouden

komen. Het beginsel van wederzijdse erkenning van strafvonnissen

en aan het strafproces voorafgaande rechterlijke bevelen wordt zelfs

uitgeroepen tot de nieuwe, toekomstige ‘hoeksteen’ van de justitiële

samenwerking in strafzaken binnen de EU.4

Het voorgaande toont aan dat het begrip ‘wederzijdse erkenning’

opduikt in de post-Amsterdam-werkzaamheden. De invulling en de

draagwijdte van het begrip waren evenwel nog niet geheel duidelijk,

wat niet kan verwonderen aangezien het begrip in de constitutionele

teksten van de Unie ontbreekt. Te Tampere werd daarom aan de Raad

van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken én de Commissie de

taak toevertrouwd om ten laatste eind eind 2000 een programma van

maatregelen goed te keuren om uitvoering te geven aan het beginsel

van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen.5

Gevolg gevend aan deze oproep brengt de Europese Commissie in juli

2000 een reeds kort aangehaalde studie uit (‘mededeling’) over de

wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen in strafzaken.

Deze mededeling had een verkennend karakter en inventariseerde

de vraagpunten en mogelijke consequenties van de wederzijdse

erkenning in strafzaken. Interessant is dat het document aangeeft dat

reeds onmiddellijk na ‘Amsterdam’ het denkwerk rond een verruiming

van de idee van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen

werd opgestart.6 Ten dele mist het document evenwel representati-

viteit voor wat betreft de ontwikkelingen die zullen volgen. Immers

het document focust in hoofdzaak op het wederzijdse-erkennings-

beginsel met betrekking tot definitieve beslissingen in strafzaken

(zoals vonnissen) en gaat nauwelijks in op de toepassing van het
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beginsel voor beslissingen die voorafgaan aan een definitieve beslis-

sing, terwijl op dit punt recent de meest spectaculaire vernieuwingen

op de rails werden gezet. Niet lang na de mededeling van de

Commissie, met name op 30 november 2000, keurde deze Raad het

‘Wederzijds erkenningsplan’ goed. Dit document geeft concreet invul-

ling aan de idee om de justitiële samenwerking in strafzaken binnen

de Unie te versterken door de wederzijdse erkenning van strafrechte-

lijke beslissingen.7 Het ‘Wederzijds erkenningsplan’ viseert 24 actiege-

bieden waarop de lidstaten zich in de komende jaren moeten richten

om aan het beginsel van de wederzijdse erkenning van strafrechtelijke

beslissingen uitvoering te geven. Van groot belang is dat ditmaal

uitgegaan wordt van een ruim concept van wederzijdse erkenning.

Het beginsel moet worden nagestreefd ‘in elk stadium van de straf-

rechtspleging – voor, tijdens en na de veroordeling’! 

In lijn hiermee beoogt het programma de erkenning van gerechtelijke

beslissingen in de onderzoeksfase te bevorderen door maatregelen

voor te stellen aangaande de erkenning en onmiddellijke tenuitvoer-

legging van aanhoudingsbevelen ter fine van vervolging (wat eerder

leidde tot de aanneming van het Europees aanhoudingsmandaat),

alsook van beslissingen tot bevriezing van bewijsmiddelen en ver-

mogensbestanddelen en van maatregelen tot uitvoering van controle

en surveillance. Uit het nu volgend overzicht van uitvoeringsbesluiten

zal blijken dat met het ‘Wederzijds erkenningsplan’ de Europese

gelijkschakeling wordt beoogd van omzeggens alle fases van het

strafproces, met inbegrip van het vooronderzoek. 

Overzicht van instrumenten met betrekking tot de Europese
strafrechtelijke samenwerking

Versoepeling van de informatiesamenwerking tussen justitie- en

politiediensten 

Zoals aangekondigd wordt in het nu volgende een selectie gegeven

van nieuwe rechtsinstrumenten, waarbij de stelling is dat het gehele

stelsel van strafrechtelijke samenwerking in relatief korte tijd geheel

zal zijn vernieuwd en voor wat betreft justitiële samenwerking zal zijn
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gebaseerd op een nieuw concept (wederzijdse erkenning). Eerst wordt

een uitstapje gedaan naar de parallelle vernieuwingstrend ten aanzien

van informatie-uitwisseling. Deze trend is weliswaar niet gebaseerd

op een nieuw concept maar de beoogde resultaten zullen toch

aanzienlijke veranderingen in de operationele processen tot stand

brengen in vergelijking met de huidige situatie. De toekomst terzake

informatie-uitwisseling is ook gebaseerd op vertrouwen en

standaardisering, dezelfde uitgangspunten die ten grondslag worden

geacht te liggen aan de overgang van traditionele rechtshulp naar een

stelsel van wederzijdse erkenning. Er mag zonder problemen worden

gesproken van een sluipende besluitvorming, waarbij eerst werd

ingezet op de voor de praktijkjurist ogenschijnlijk minder belangrijke

aspecten van dit recht, met name deze die betrekking hebben op

uitwisseling van informatie tussen justitie- en politiediensten. Het

belang van deze samenwerking voor de strafprocedure wordt ten

onrechte onderschat. Het verwerken, doorgeven en uitwisselen van

informatie vormt in de praktijk de hoofdtaak van justitie- en politie-

diensten.

De basis van deze vorm van samenwerking werd gelegd in de

Schengen Uitvoeringsovereenkomst (1990), die in tegenstelling tot de

klassieke rechtshulpinstrumenten oog had voor spontane informatie-

uitwisseling tussen politiediensten (zonder tussenkomst van gerechte-

lijke autoriteiten) en de handhavingsautoriteiten via het Schengen

Informatie Systeem een performante controledatabank ter beschik-

king stelde. Dit systeem is als het ware een voorloper van de instru-

menten die zullen volgen. Het gebruik ervan wordt gekenmerkt door

standaardisering én verplicht gesteld vertrouwen in de rechtmatigheid

van informatie-uitwisseling. Eveneens via het klassieke instrument

van het verdrag en de overeenkomst werd vormgegeven aan de

opsporingsdatabanken van Europol (de Europolovereenkomst van 

24 juli 1995), aan een aantal bijkomende Europoltaken, onder meer

coördinatie en initiëren van specifieke onderzoeksacties; oprichten

van gezamenlijke onderzoeksteams; bevorderen van verbindings-

regelingen tussen functionarissen belast met opsporing en vervolging

(Verdrag van Amsterdam) en aan de mogelijkheid voor Europol om

deel te nemen aan gemeenschappelijke onderzoeksteams en om

lidstaten te verzoeken een strafrechtelijk onderzoek in te stellen

(Protocol tot wijziging van de Europolovereenkomst).

Opvallend gegeven bij bijna al deze realisaties is dat ze werden vooraf-

gegaan door Europese soft law beslissingen waardoor het voor de
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nationale parlementen in de praktijk moeilijk was om erop terug te

komen wanneer ze zich konden en kunnen uitspreken over de later

totstandgekomen overeenkomsten en verdragen. Zo werd het Protocol

tot wijziging van de Europolovereenkomst voorafgegaan door een

besluit in dezelfde zin van de Raad van 28 september 2000 (Pb 2000, 

C 289/8).

Eveneens opvallend is dat het ‘conventionele’ bouwwerk van over-

eenkomsten en verdragen met ingang van 1998 versneld verder werd

uitgebouwd aan de hand van de nieuwe en snellere rechtsinstrumen-

ten. De justitiële samenwerking werd aangevuld met een Europees

justitieel netwerk door een ‘gemeenschappelijk optreden’ uit 1998

(Pb 1998, L 191/4) en met het ten dele overlappende, doch voorzien

van opsporingsdatabanken instituut Eurojust via een besluit van de

Raad uit 2002 (Pb 2002, L 63/1). De politiële gegevensuitwisseling

werd onder meer verstevigd op het terrein van de strijd tegen het

hooliganisme door een besluit uit 2002 (Pb 2002, L 121).

Deze verbouwingen zijn opmerkelijk. Er is ontegensprekelijk een

democratisch verlies wanneer Eurojust opsporingsdatabanken krijgt

via het democratisch inferieur instrument van het besluit, zeker

wanneer men beseft dat voor de opsporingsdatabanken van Europol

beroep gedaan werd op het instrument van de overeenkomst. Brussel

bezwijkt volledig voor het gemak waarmee een kaderbesluit tot stand

kan worden gebracht en gooit de idee om met overeenkomsten te

werken volledig overboord. Daarbij struikelt het soms over de eigen

voeten. Het kader voor gemeenschappelijke onderzoeksteams wordt

bijvoorbeeld gevormd door artikel 13 van de door de Raad opgestelde

overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken

tussen de lidstaten van de Europese Unie (Pb 2000, C 197). Zo’n

overeenkomst moet natuurlijk geratificeerd worden, wat tijd vergt. Op

de top van Tampere werd beslist dat het geduld ervoor ontbrak en er

kwam een versneld initiatief onder de vorm van een besluit uit 2002

(Pb 2002, L 162/1). Ook met betrekking tot Europol wordt de draag-

kracht getoetst van het voornemen om de tekst van de Overeenkomst

te wijzigen bij ‘eenvoudig’ besluit. Het probleem van hooliganisme is

eveneens illustratief. Als blijkt dat de Uniewetgeving niet toelaat om

op eenvoudige wijze grenzen preventief te sluiten om de doortocht

van internationale supporters te verhinderen en als blijkt dat de

Schengen-wetgeving niet toelaat om de identiteit van potentiële

hooligans door te geven, wordt via een eenvoudig Raadsbesluit

(supra) een geheel nieuw informatiesamenwerkingskader gecreëerd
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naast dat van Schengen dat toelaat om persoonsgegevens uit te

wisselen (De Hert, 2004a).

Op de shortlist naar de toekomst staat nog een heus Europees straf-

register,8 de upgrade van het Schengen Informatie Systeem zodat voor

de handhavingsautoriteiten meer zoekmodaliteiten worden inge-

bouwd, meer data worden opgeslagen én kunnen worden verkregen

(De Hert, 2004a) en een versteviging van de positie van Europol zodat

deze organisatie sneller en beter aan informatie uit de lidstaten komt.

Dit laatste is terug te vinden in de recente mededeling van de

Commissie met bijbehorend voorstel voor een Beschikking betref-

fende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het

gebied van strafbare feiten van terroristische aard.9 Een recent

beleidsdocument stelt voor eind 2004 de start van een inventariserend

onderzoek in het vooruitzicht om de knelpunten, leemten en belem-

meringen op het terrein van informatie-uitwisseling te

inventariseren.10 De Commissie gaat ervan uit dat in de toekomst

sprake moet zijn van ‘equal access to information’. Om dat mogelijk te

maken moet wel sprake zijn van vertrouwen, hetgeen kan worden

opgebouwd door standaarden te creëren terzake informatievergaring,

-gebruik en -opslag. Met andere woorden standaardisering creëert

vertrouwen. Zo zijn beide onderdelen van het concept wederzijdse

erkenning (zie hiervoor) ook in het kader van informatie-uitwisseling

bijeengebracht als basis voor verbetering.

Het resultaat van al deze voorstellen is alleszins imposant. Na afron-

ding is er nauwelijks verschil aan te wijzen tussen de mogelijkheden

tot doorgifte van informatie binnen de lidstaten en tussen de lidstaten

onderling. Ook worden alle stadia van het strafproces afgedekt. Op

dit punt is de Europese strafprocesruimte quasi-volledig gerealiseerd.

Wat ontbreekt, is vaak ook afwezig binnen de lidstaten. Zo zou men

kunnen ijveren voor een ruimte waarin politiemensen vrij elke
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beschikbare informatie onderling telefonisch kunnen uitwisselen.

Politiediensten hebben evenwel in meerdere lidstaten geen volledige

zeggenschap over justitiële informatie, maar behoeven toestemming

van gerechtelijke autoriteiten bij gebruik en doorgifte van deze

informatie. Dezelfde logica verklaart de regel in de Schengen

Uitvoeringsovereenkomst dat schriftelijke informatie uitgewisseld

door de politie, door de verzoekende partij enkel met toestemming

van de bevoegde justitiële autoriteiten van de aangezochte overeen-

komstsluitende partij als bewijsmiddel voor het ten laste gelegde feit

kan worden aangewend (artikel 39 lid 2 SO). De kaderbesluiten inzake

bewijsverkrijging die wat later aan bod komen, moeten in het licht

van deze regeling worden geduid.

Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel

Dit kaderbesluit (Pb 2002, L 190/1), aangekondigd in richtsnoer 35

van de Tampere-richtpunten, wordt elders in dit nummer van

Justitiële verkenningen besproken. Hier van belang is dat het kaderbe-

sluit het beginsel van wederzijdse erkenning introduceert en de daar-

uit voortvloeiende plicht om elk Europees Aanhoudingsbevel ten uit-

voer te leggen. Opvallendste kenmerk van de nieuwe regeling is het

wegvallen van de rol voor de uitvoerende macht (depolitisering en

deformalisering). In tegenstelling tot de bestaande rechtshulpteksten

inzake de uitlevering wordt de te volgen procedure met het oog op het

onderzoek van een overleveringsverzoek bovendien eenvormig

gemaakt (‘standaardisering’). Iedere lidstaat zal immers de inhoud en

de vormen van het aanhoudingsbevel beschreven in artikel 8 moeten

naleven en zich houden aan vastgelegde termijnen, zowel wat de

aanhouding (art. 17) als wat de overlevering van de persoon (art. 23)

betreft.

Het Europees Aanhoudingsbevel heeft een breed toepassingsveld,

identiek aan dat van de uitlevering in het kader van de bestaande

rechtshulp, en zal zowel betrekking hebben op de onderzoeks- als de

berechtingsfase. Dit is des te opmerkelijker nu voor elk delict vermeld

in het besluit (in de vorm van een lijst waarop onder andere staat:

terrorisme, mensenhandel, corruptie, moord en doodslag) de traditio-

nele rechtshulpeis van dubbele strafbaarheid van het feit wegvalt,

indien daarop in de uitvaardigende staat een vrijheidsstraf staat met

een maximum van ten minste drie jaar. Ook opvallend is de afschaf-

fing van een aantal traditionele weigeringsgronden uit het rechtshulp-
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recht. Grenzen maken voortaan het verschil niet meer wanneer het op

aanhouding aankomt.

Kaderbesluit Europees bevriezingsbevel

Het kaderbesluit van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de

Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of

bewijsstukken11 vervangt de kleine rechtshulp voorzover het betreft

de inbeslagneming ten behoeve van de waarheidsvinding en tot

bewaring van het recht tot verhaal (het conservatoire beslag). Thans is

voor Nederland de implementatiewetgeving in voorbereiding. Hoewel

het kaderbesluit zelf een langere implementatietermijn geeft, worden

de lidstaten in de op 25 maart jl. afgelegde verklaring van de Europese

Raad inzake terrorismebestrijding (na de aanslag in Madrid van

11 maart 2004) opgeroepen onder andere de implementatie van dit

kaderbesluit te voltooien voor december van dit jaar.12 Het kader-

besluit bevat regels voor de wederzijdse erkenning van bevelen tot

inbeslagneming (als voorlopige maatregel) ten behoeve van de waar-

heidsvinding en bewaring van het recht tot verhaal (met het oog op

de daarop volgende verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer

of ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel). Dit leidt ertoe dat

een bevel tot inbeslagneming, afgegeven door een bevoegde autoriteit

van een andere lidstaat, dat betrekking heeft op voorwerpen die zich

in Nederland bevinden, in beginsel in Nederland moet worden erkend

en ten uitvoer gelegd en omgekeerd. Daarmee veronderstelt het een

groot vertrouwen in de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat.

Het kaderbesluit bevat enkele weigeringsgronden en gronden voor

opschorting. Het vereiste van dubbele strafbaarheid wordt op

dezelfde wijze beperkt als bij de kaderbesluiten inzake het Europees

Aanhoudingsbevel, wederzijdse erkenning van geldboetes en weder-

zijdse erkenning van confiscatiebeslissingen (met behulp van een lijst

delicten). Het ziet uitsluitend op de inbeslagneming zelf en is daar-

mee beperkt van aard. Dat betekent dat het zich niet uitstrekt over

steunbevoegdheden die nodig kunnen blijken om voorwerpen in

beslag te kunnen nemen, zoals doorzoeking; daarvoor blijven

traditionele rechtshulpprocedures gelden (verzoek, beoordeling).
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Ook de overdracht van eenmaal in beslag genomen voorwerpen dient

via traditionele rechtshulpprocedures plaats te vinden. 

Kaderbesluiten wederzijdse erkenning geldboeten en wederzijdse 

erkenning confiscatiebeslissingen13

Zag het vorige kaderbesluit op de wederzijdse erkenning van voor-

lopige beslissingen, er zijn ook twee kaderbesluiten waarover

inmiddels een politiek akkoord is bereikt14 en die zien op de

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van onherroepelijke

beslissingen. Beide worden elders in dit nummer besproken. Ten

eerste het kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van

wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (Pb C 278 van 2 oktober

2001). Volgens het besluit wordt een beslissing tot geldelijke sanctie

door de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat toegezonden aan

de autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat. Deze beslissing gaat

vergezeld van een certificaat waarvan een standaardmodel in de

bijlage bij het initiatief is opgenomen. Het kaderbesluit veronderstelt

een vertrouwen in de beslissing van een rechterlijke of bestuurlijke

autoriteit uit een andere lidstaat. Gezien het feit dat de vorm van

samenwerking is gegoten in een certificaat, zal deze ontwikkeling

leiden tot standaardisering. 

Ten tweede is er het kaderbesluit inzake wederzijdse erkenning van

beslissingen tot confiscatie (Pb C van 2 augustus 2002). Het strekt tot

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van onherroepelijke con-

fiscatiebeslissingen. Ook dit kaderbesluit veronderstelt vertrouwen in

de beslissing van een rechterlijke autoriteit uit een andere lidstaat.

Gezien het feit dat de vorm van samenwerking ook hier is gegoten in

een certificaat, zal ook deze ontwikkeling leiden tot standaardisering.

Het beginsel van de dubbele strafbaarheid zal bovendien voor een

aantal strafbare feiten (waarop in de beslissingsstaat een vrijheidsstraf

staat met een maximum van ten minste drie jaar) niet langer van

toepassing zijn. In deze gevallen gaat de tenuitvoerleggingsstaat
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15 Mededeling van de Commissie, Een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid:
balans van het programma van Tampere en richtsnoeren voor de toekomst, COM
(2004)401 def.

onverwijld en zonder enige andere formaliteit over tot de erkenning

en tenuitvoerlegging van de beslissing, waarop de nationale wetgeving

van de tenuitvoerleggingsstaat van toepassing is. 

Kaderbesluit bewijsverkrijgingsbevel

Het ontwerp-kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrij-

gingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens

voor gebruik in strafprocedures (COM 2003/0688 def) is het meest

vergaande kaderbesluit en brengt ons terug in de fase van het voor-

onderzoek. Het dient de kleine rechtshulp te vervangen met betrek-

king tot het vergaren en overdragen van voorwerpen ten behoeve van

de waarheidsvinding. De rechter in de berechtende staat bepaalt

overigens nog steeds zelf welke informatie hij als bewijs aanmerkt.

De bedoeling is dat een gestandaardiseerd bewijsverkrijgingsbevel

dat door de justitiële autoriteit van de uitvaardigende lidstaat wordt

afgegeven door de aangezegde lidstaat wordt uitgevoerd. Wel staat het

de aangezegde lidstaat vrij de wijze van uitvoering te bepalen, met

andere woorden het bevel richt zich op het resultaat, niet op de werk-

wijze (bijvoorbeeld de keuze van dwangmiddelen). De reikwijdte is

(nog) beperkt tot bewijs dat reeds bestaat en direct beschikbaar is.

Het ziet derhalve niet op bewijs dat niet bestaat maar wel direct

beschikbaar is (real time vergaring: verhoren van verdachten, getuigen

of deskundigen, aftappen van telefoons of controleren bankverrich-

tingen). Ten slotte ziet het ontwerp ook niet op bewijs dat wel bestaat

maar beschikbaar is na verder onderzoek of analyse (zoals het nemen

van bewijsmateriaal op lichaam, geven van opdracht deskundigen-

verslag). Overigens geeft de Europese Commissie aan dat die twee

laatste vormen van bewijsverkrijging later ook op dezelfde wijze

geregeld zouden kunnen worden, maar thans wordt begonnen met

bestaand bewijs. Dit kaderbesluit leidt zeker tot standaardisering en

het is eveneens gebaseerd op een groot vertrouwen in de beslissingen

van rechtshandhavingsautoriteiten in de opsporingsfase. 

Tampere geëvalueerd en blik op de toekomst

Op dit ogenblik ligt Tampere al weer ver achter ons. De Commissie

heeft wel een balans opgemaakt15 en de ontwikkelingen zoals de
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aanslag op Madrid hebben de politieke druk flink opgevoerd om

voortgang te maken met reeds ingezette initiatieven en nieuwe initia-

tieven versneld aan te leveren (Verklaring Europese Raad van 25 maart

jl.). Hierboven is op enkele van deze initiatieven ingegaan. De ingesla-

gen weg betekent dat de wederzijdse erkenning de traditionele

rechtshulpsamenwerking geheel zal vervangen. Voor wat betreft

informatie-uitwisseling wordt ook gestreefd naar standaardisering

(zie Beleidsmededeling Commissie) om het vertrouwen te creëren

om te kunnen komen tot uiteindelijk ‘equal access’ tot informatie.

Zodoende is de internationale samenwerking voor wat betreft bijna

alle fasen van het strafproces op nieuwe concepten gebaseerd.

Inmiddels wordt gewerkt aan de follow-up van Tampere, hierover is

nog niets bekend. Wel wordt in de kringen van bevoegd commissaris

Vittorini gespeeld met de idee om ook een kaderbesluit tot stand te

brengen rond de bewijswaardering, opnieuw op gezag van de mantra

van de wederzijdse erkenning. 

Evaluatie 

De discussie over de verdragsbasis 

Het voorgaande overzicht toont aan dat op korte termijn via een reeks

kaderbesluiten een quasi-volledige gestandaardiseerde vorm van

Europese strafvordering tot stand is gebracht. Sleutel tot deze operatie

vormt het begrip ‘wederzijdse erkenning’. Juridisch is de introductie

van dit beginsel niet vrij van kritiek. Tot en met oktober 1999 ontbrak

in de Europese constitutionele teksten elke verwijzing naar het

concept van wederzijdse erkenning. De introductie van het concept in

de zogenoemde Tampere-teksten en het daaropvolgend gebruik ervan

in de kaderbesluiten berust dus op een institutioneel zwakke basis.

Wel opgenomen in het Verdrag van Amsterdam tot wijziging van het

Verdrag van de Europese Unie is het concept ‘nauwere samenwerking’

voorzien in titel VII van het VEU en de idee van ‘onderlinge aanpas-

sing van strafbepalingen van lidstaten’ (art. 31 VEU). Van een

Europese strafprocesruimte zoals die tot stand is gekomen en komt

via de besproken kaderbesluiten is geen sprake. Integendeel voorziet

het Verdrag van Amsterdam in een verdergaande samenwerking

tussen gerechtelijke overheden, doch wordt bepaald dat het optreden

op het grondgebied van een andere lidstaat enkel kan in overleg en
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met toestemming van die lidstaat. Geconfronteerd met de vraag hoe

een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand

moest worden gebracht, heeft men de in Amsterdam gesuggereerde

benadering van geleidelijke toenadering, eventueel door harmonise-

ring van de wetgevingen van de lidstaten, ingeruild voor de benade-

ring van de wederzijdse erkenning van de rechterlijke beslissingen.

De twee opties zijn niet gelijkwaardig (Bernardi, 2002; Swart, 2001).

Ongetwijfeld klinkt ‘wederzijdse erkenning’ voor de soevereine oren

van de lidstaten beter dan ‘harmonisatie’. Laatstgenoemd begrip heeft

een ondertoon van onderlinge aanpassing, daar waar eerstgenoemd

begrip eerder wijst op onderling afstemmen (Klip, 2001). ‘Wederzijdse

erkenning’ klinkt onschuldiger. Bestaande verschillen tussen de

nationale strafwetgevingen worden aanvaard, wat iets anders is dan

het strafrecht van de lidstaten dichter bij elkaar te brengen (harmo-

nisatie). 

Volledig nieuw

Sommigen voeren aan dat concepten zoals ‘harmonisatie’ en ‘weder-

zijdse erkenning’ niet nieuw zijn. Reeds uit onze inleiding blijkt dat

we die visie niet delen. De klassieke samenwerking die tot dusverre in

de betrekkingen tussen de lidstaten overheerste, wordt in de ruimte

van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vervangen door een vrij

verkeer van beslissingen in strafzaken, zowel in de onderzoeks- als in

de berechtingsfase. Door de afschaffing van de eis van dubbele

strafbaarheid in het Europees aanhoudingsbesluit zal een persoon

die zich in Zweden bevindt, maar in Nederland wordt gezocht voor

‘deelneming aan een criminele organisatie’ te Nederland, in uitvoe-

ring van een door Nederland uitgevaardigd bevel worden overgeleverd

door Zweden, zonder dat de Zweedse rechter moet nagaan of het

aangerekende feit strafbaar is in het Zweedse recht (Braem en Bilquin,

2003).16

Dit voorbeeld van een volwaardige regeling voor wederzijdse erken-

ning gesteund op een doorgedreven en vereenvoudigde wederzijdse

erkenning van gerechtelijke beslissingen in strafzaken, zónder de

klassieke exequaturprocedure waarin de vroegere rechtsinstrumenten
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voorzagen, is volledig nieuw en wordt op geen enkele wijze aangekon-

digd in het Verdrag van Amsterdam. Zoals gezien spreekt dit verdrag

alleen van ‘onderlinge aanpassing’ met betrekking tot strafbaarstelling

van drie vormen van delicten. Harmonisatie van regels van strafpro-

cesrecht wordt door deze bepalingen niet expliciet voorzien. Slechts

enkele commentatoren zien in de formulering van 30, 31 en 32 VEU

een voldoende basis voor het stemmen van rechtsinstrumenten die

minimumvoorschriften bevatten aangaande strafprocedurele samen-

werking (Schutte, 2000). De meeste auteurs zijn evenwel ons inziens

terecht van oordeel dat er sprake is van Hineininterpretierung en

sluipende uitbreiding van Uniebevoegdheden in de Europese beleids-

documenten die het verdrag van Amsterdam uitvoeren (Vander Beke,

2002).

Los van deze juridisch-technische discussie over het al dan niet

bestaan van voldoende verdragsbasis, moet vastgesteld worden dat de

transparantie over het Uniestrafbeleid niet helder is. Neemt men het

themanummer van Justitiële verkenningen over ‘Samenwerken in

Europa’ (nr. 1, 1995) ter hand, met onder meer bijdragen van Buruma,

Mols en Schutte, dan vindt men overwegend beschouwingen over de

eventuele harmonisatie van materieel strafrecht en de toekomst van

Europol. Over de Europese strafprocesrechtelijke samenwerking geen

woord. De reeds kort aangestipte door de Raad opgestelde overeen-

komst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de
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lidstaten van de Europese Unie uit 2000 had precies tot doelstelling

om de justitiële samenwerking te optimaliseren door de bestaande

rechtshulpverdragen te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk

door de gevallen uit te breiden waarin wederzijdse rechtshulp kan

worden gevraagd en door, via een hele reeks maatregelen, de werking

van de rechtshulp te verbeteren die tegelijkertijd sneller, soepeler en

derhalve doeltreffender zal worden. Tevens bevat de overeenkomst

nieuwe bepalingen inzake politiële rechtshulp (gecontroleerde

aflevering; instellen van gemeenschappelijke onderzoeksteams;

infiltratie). Met een grote graad van zekerheid kan dus over een coup

de théatre worden gesproken rond de eeuwwisseling. 

Een ruimte van veiligheid zonder rechtvaardigheid?

De coup werd mogelijk gemaakt door het instrument van het kader-

besluit. Op de aanwending van dit instrument bestaat nauwelijks

juridische of politieke controle. Conformiteit met het VEU en de eis

van subsidiariteit wordt alleen politiek (en niet door het Hof te

Luxemburg) gecontroleerd (De Hert, 2004c). Volgens ons zit de kern

van de kritiek op het Europees beleid precies hier. De Europese

strafprocesrechtelijke ruimte is snel, doch op niet-transparante en

rechtsstatelijk allesbehalve perfecte wijze totstandgekomen. Het is

voor ons duidelijk dat dit bezwaar het voordeel van de snelheid niet

billijkt.

In de literatuur heeft de kritiek zich toegespitst op de inhoud van de

kaderbesluiten en meer in het bijzonder op de eerste concrete

toepassing van het principe van wederzijdse erkenning, met name

het Europees kaderbesluit inzake het aanhoudingsbevel (Smeulers en

De Vries, 2003; Spronken, 2003). Deze kritieken doen zonder meer

terzake, hoewel sommige onderdelen kunnen worden weerlegd

(Flore, 2002), maar ze zijn op zich niet inherent aan de keuze van het

instrument van het kaderbesluit. Wel inherent is de kritiek dat de

snelheid waarmee een kaderbesluit kan worden geformuleerd, geen

tijd geeft voor kritische bezinning en afweging aan argumenten van

rechtvaardigheid en rechtsbescherming. Tekenend is de afschaffing

van het uitleveringsverbod op grond van de niet-discriminatie-

clausule in het kaderbesluit aanhoudingsbevel. Deze traditionele

rechtshulpweigeringsgrond die verbiedt dat er uitgeleverd wordt bij

uitleveringsverzoeken met het oog op de vervolging of bestraffing van

de persoon vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke
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overtuiging komt niet meer voor in de artikelen van het kaderbesluit,

maar is er ‘gedegradeerd’ naar de twaalfde considerans (Braem en

Bilquin, 2003). 

We pleiten dus voor meer bezinning bij de ontwikkeling van een

Europese strafprocesruimte, ook al is deze quasi-afgerond. Dat die

reflectie over de implicaties van een ‘Europese ruimte’ tijd vraagt en

bijgevolg vertraging van het proces zal veroorzaken, is onvermijdelijk.

Neem het uitleveringsverbod in geval van politieke misdrijven. Als

gevolg van het kaderbesluit kan een lidstaat vanaf 1 januari 2004 niet

langer een verzoek tot overlevering aan een andere lidstaat weigeren

uit te voeren door zich te beroepen op de politieke aard van het

toegerekende misdrijf. Aangevoerd wordt dat deze afschaffing logisch

voortvloeit uit de huidige evolutie, aangezien binnen een ruimte van

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid geen ruimte zou zijn voor een

weigering tot uitlevering op grond van de notie ‘politiek misdrijf’

(Flore, 2002; Braem en Bilquin, 2003). Deze weigeringsgrond is even-

wel tot op heden erg relevant. Landen als België én Frankrijk hebben

op basis van deze grond de uitlevering van vermoedelijke Baskische

terroristen aan Spanje geweigerd, wat aanleiding gaf tot diplomatieke

problemen (recent nog een beslissing in deze zin van het Franse Hof

van Cassatie zie Le Monde, 10 juli 2004). Onvoldoende wordt, zo lijkt

het ons, in deze erkend dat uitvoerende en rechterlijke macht hier

samenwerken. In de literatuur is de reflectie over de waarde van de

politieke rol bij rechtsbescherming pas recent op meer systematische

wijze opgepakt (Smeulers, 2002). De vruchtbaarheid van deze reflectie

wordt evenwel tenietgedaan door de haast waarmee de Europese

strafprocesrechtelijke ruimte wordt gebouwd.

Afronding

Deze bijdrage bevat geen kritiek op het concept van wederzijdse

erkenning als zodanig. Deze staat in de literatuur bij de meeste

auteurs ook niet ter discussie. Wel hebben we kanttekeningen

geplaatst bij de wijze waarop het concept werd geïntroduceerd en

wordt geïmplementeerd in de Europese rechtsorde. Zonder duidelijke

verdragsbasis worden aan de hand van het concept één voor één alle

pijlers van de rechtshulp gesloopt ten voordele van een systeem van

handhaving waarbij aan het bestaan van grenzen en verschillen in

rechtscultuur voorbij wordt gegaan. Het overzicht van kaderbesluiten
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toont aan dat vooral op de instrumentele zijde van het strafproces-

recht is gewerkt. Ongetwijfeld biedt het beginsel van de wederzijdse

erkenning vanuit het standpunt van de rechtsbescherming ook

voordelen. Beroep op het beginsel leverde een spectaculaire verrui-

ming op van de ne bis in idem-interpretatie op van artikel 54 van de

Schengen-overeenkomst ten voordele van een burger.17 In de

Mededeling (2000) van de Commissie over het beginsel herinnert deze

aan Tampere-richtpunt 37 waarin de Raad stelt dat het beginsel ook in

het voordeel van de rechten van verdediging moet spelen en dat in het

licht hiervan gemeenschappelijke minimumnormen noodzakelijk

worden geacht. De Commissie herneemt dit uitgangspunt en verdui-

delijkt terecht dat ‘dergelijke gemeenschappelijke minimumnormen

nodig zijn teneinde te zorgen voor het wederzijdse vertrouwen dat

wederzijdse erkenning mogelijk maakt’. In de toekomst zou daarom

kunnen worden gewerkt aan een aanvulling van de procesrechten

vervat in het EVRM met rechten van de verdediging zoals de toegang

tot juridische bijstand en vertegenwoordiging, vertolking en vertaling

in gevallen waarin de verdachte de procestaal niet goed genoeg

beheerst, toegang tot de rechter (bij administratieve procedures:

beroepsmogelijkheid). Ook kan worden gedacht aan bijkomende

bescherming van het slachtoffer, wat betreft de mogelijkheid om in

het kader van de strafrechtelijke procedure te worden gehoord, de

mogelijkheid om bewijsmateriaal te verstrekken.18 Het spreekt vanzelf

dat al deze maatregelen, zo ze er komen, moeten worden betrokken in

de definitieve beoordeling van de waarde van het beginsel van de

wederzijdse erkenning als hoeksteen van de Europese strafproces-

ruimte.
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De positie van Nederland in
het Europees strafrechtelijk
landschap
P. de Hert en Th.A. de Roos*

Nederland heeft tot 31 december 2004 het EU-voorzitterschap over-

genomen van Ierland. Verspreid over het land vinden vele informele

ministeriële bijeenkomsten en andere politieke evenementen plaats.

Nederland is de eerste voorzitter van de uitgebreide Unie van 

25 landen. Bovendien wordt op dit ogenblik gewerkt aan een nieuwe

beleidsagenda voor de volgende jaren. De verantwoordelijkheid van

Nederland is dus van niet geringe omvang. In de tweede helft van

1997 was Nederland voor het laatst EU-voorzitter en bracht toen het

Verdrag van Amsterdam tot stand. Wat was de rol van Nederland in

het verleden en welke mogelijke rol kan Nederland vandaag spelen in

het Europees strafrechtelijk landschap?

Handhaving van het strafrecht op het ritme van de globalisering

Wanneer de middelen van het eigen recht falen, dient beroep gedaan

te worden op de instrumenten van de internationale samenwerking in

strafzaken. Omdat in de literatuur en in beleidsteksten steevast de

zwakten van deze samenwerking worden belicht, kan het geen kwaad

om even stil te staan, niet zozeer bij de beperkingen, maar wel bij de

mogelijkheden van de mondiale politiële en justitiële samenwerking.

Vaak wordt immers uit het oog verloren dat evoluties op het vlak van

de techniek en mobiliteit ook het justitieel apparaat ten goede komen.

Zo is het internet niet het eerste fenomeen dat over de grenzen reikt,

maar gewoon een nieuwe variant op wat mogelijk is op het vlak van

telecommunicatie. Politie en justitie maken al jaren gebruik van tele-

foon, telegraaf en fax. Deze instrumenten zijn hun werking alleen
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maar ten goede gekomen. Informatievergaring in het buitenland

wordt mogelijk zonder in alle gevallen een beroep te moeten doen op

omslachtige en delicate rogatoire commissies. De fysieke interstate-

lijke samenwerking kan voorafgegaan en voorbereid worden door

samenwerking via telecommunicatie. Signaleringen verspreid via

databanken maken het zelfs mogelijk in het wilde weg verzoeken tot

samenwerking te verspreiden, zonder dat van de verzoeker verlangd

wordt informatie te geven over de specifieke verblijfplaats van de

gezochte misdadiger. Vliegtuigen maken internationale missies

minder omslachtig dan voorheen en via videoconferenties kunnen

fysieke verplaatsingen zo veel als mogelijk worden vermeden. Anders

gezegd, tegenover de grote mobiliteit van de misdadiger en de

internationalisering van de misdaad, staat de telecommunicatieve

netwerkvorming van de internationale justitie. Hoewel een juridisch

kader van de nieuwe opsporingsmogelijkheden wenselijk is, is er veel

waarvan onmiddellijk gebruik kan worden gemaakt. Nu reeds zien wij

niet in welk principe van internationaal recht de Nederlandse politie

zou verbieden via internet buitenlandse openbaar toegankelijke

bestanden, nieuwsgroepen of webpagina’s te raadplegen. In het kader

van een huiszoeking is een dergelijke zoeking op bevel van de onder-

zoeksrechter tevens mogelijk in bestanden waartoe de bewoner van

het huis op contractuele basis via internet toegang tot heeft, indien de

toegang verkregen wordt zonder technische of logische manipulatie.

Een stap verder is het mogelijk maken van justitiële hacking in buiten-

landse (vergrendelde) bestanden. Een aanbeveling van de Raad van

Europa en het Cybercrime-verdrag van diezelfde instantie geven aan

dat dit in spoedgevallen mogelijk moet zijn en roept de lidstaten op

hierover internationale overeenkomsten te sluiten.

Het gaat dus allemaal niet zo dramatisch slecht op het gebied van de

internationale handhaving van het strafrecht, alleen is de focus bijna

systematisch gericht op wat er (nog) niet kan. Aan het probleem-

oplossend vermogen van het (inter)nationaal strafrecht kan dat de

laatste jaren niet te wijten zijn. Nationaal kan worden gewerkt aan een

verruiming van de rechtsmacht of een verlenging van de verjarings-

termijnen. Op eigen initiatief of onder impuls van de internationale

organisaties harmoniseren de staten bovendien hun strafbepalingen.

De snelheid waarmee alle landen van de Europese Unie op basis van

een richtlijn en onder Amerikaanse druk de handeling witwassen

hebben strafbaar gesteld (liever dan te grijpen naar bijvoorbeeld

handelsrechtelijke sancties), bewijst dat het met de harmonisering
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van nieuwe internationale criminaliteitsvormen snel kan gaan.1 Het

belang van de Europese Unie als indirecte én directe bron van (de

harmonisering van) het strafrecht, is in de literatuur reeds vele malen

onderstreept en kan worden geïllustreerd aan de hand van de maat-

regelen op het vlak van fiscale fraude, voorkennis, namaak, EG-fraude,

mensenhandel en corruptie.

Een voor bedrijven kenbaar strafrecht als eis van de vrije markt

Het recente succes van de internationale en Europese harmonisering

van het strafprocesrecht hoeft eigenlijk niemand te verbazen en kan

beschouwd worden als een schier onombuigbare trend in een globali-

serende wereld. Niet politici of strafrechtjuristen zijn de werkelijke

motor hierachter, maar de economie. Een wereld zonder ideologische

tegenstellingen (of beter: gedomineerd door één ideologie), waarin

het vrije goederen- en kapitaalsverkeer tot dogma is verheven, streeft

naar een innerlijke coherentie waarbij particulariteiten in deelsyste-

men zoals het strafrecht worden weggewerkt. Een werkzame,

mondiale vrije markt vereist een grote mate van morele en technische

transparantie die de marktactoren in staat moet stellen hun produc-

ten en diensten wereldwijd aan te bieden. De vrije markt eist met

andere woorden een kenbaar onderscheid tussen legitieme diensten

en niet-legitieme diensten, waarbij te veel divergenties in de respec-

tievelijke waardeoordelen als contraproductief en marktbelemmerend

worden ervaren. Sanctiesystemen moeten niet verdwijnen (hun

bestaan kan als kostenelement ingecalculeerd worden), maar

onderlinge verschillen op het terrein van het strafrecht, het onder-

nemingsrecht, het mededingingsrecht of enig ander terrein, moeten

weggewerkt worden in het belang van de economische eenheidsmarkt

en de grensoverschrijdende concurrentie. 

Dit verklaart waarom essentiële economische gremia zoals de Oeso en

de Europese Commissie zich inlaten met strafrechtelijke aangelegen-

heden zoals telematicafraude en internet (De Hert, 1996; Dommering,

1996). De Europese Unie, waarin de Europese Commissie opereert,

heeft zich van meet af aan geïnteresseerd voor de obstakels van een

vrij goederen- en kapitaalsverkeer. Reeds in 1962 werd een werkgroep

121De positie van Nederland in het Europees strafrechtelijk landschap

1 Richtlijn 91/308/EEG van de Raad, P.B. 1991, L 166; D. Doorenbos, ‘Het criminaliseren
van money laundering als communautaire verplichting’, Delikt en delinkwent, 1993, p. 351.



opgezet binnen de schoot van de Europese Commissie die zich moest

buigen over de strafrechtelijke aspecten van het communautair recht.

Reeds vóór Maastricht kwam de EG (zonder duidelijke machtiging!)

tegemoet aan de oproep om voor nieuwe criminaliteitsfenomenen

met een internationaal karakter, op het niveau van de EG te werken

aan het uitwerken van strafbaarstellingen. Alleen op dit niveau kan

vermeden worden dat een zelfde laakbare handeling leidt tot verschil-

lende repressieve oplossingen in ‘verwante’ landen. Illustratief is een

initiatief uit 1996 van de Commissie tot actualisering van een richtlijn

inzake misleidende reclame. Een van de overwegingen van de Com-

missie geeft helder aan hoe vanuit een economisch perspectief op

verschillen in het strafrecht wordt gekeken: ‘Overwegende dat de wet-

telijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten betreffende

vergelijkende reclame sterk van elkaar verschillen; dat reclame over de

grenzen heen reikt en op het grondgebied van andere Lidstaten

doordringt; dat het feit dat vergelijkende reclame naar gelang van de

nationale wetgevingen toegestaan dan wel verboden is, een belemme-

ring voor het vrije verkeer van goederen en diensten kan vormen en

concurrentievervalsing kan veroorzaken; dat met name ondernemin-

gen bloot kunnen staan aan door concurrenten ontwikkelde reclame-

vormen waartegen zij zich niet met gelijke middelen kunnen weren;

dat de vrijheid om diensten te verlenen op het gebied van de vergelij-

kende reclame moet worden verzekerd; dat het de plicht is van de

Gemeenschap om in deze situatie een voorziening te treffen’ (cursi-

vering De Hert en De Roos; zie voor de verwijzing De Hert, 1996).

De eisen van de economie dicteren bijgevolg de wegwerking van straf-

(proces)rechtelijke verschillen. We laten deze meta-analyse voor wat ze

is, maar stippen terloops aan dat de leidinggevende ambtenaren

binnen de Unie die bevoegd zijn voor de strafrechtelijke derde pijler

een achtergrond hebben in het mededingingsrecht. Het voor het

strafrecht zo centrale beginsel van de wederzijdse erkenning van straf-

rechtelijke beslissingen, dat wordt besproken in een andere bijdrage

in dit nummer, is wellicht niet toevallig ‘overgenomen’ uit het concep-

tueel instrumentarium van de (economische) eerste pijler van de

Uniebevoegdheden: ‘Met de methoden die heel goed hebben gewerkt

bij de vorming van de interne markt in het achterhoofd, is dan ook het

idee ontstaan dat wederzijdse erkenning ook bij justitiële samenwer-

king als uitgangspunt zou kunnen worden gehanteerd, wat kort gezegd

inhoudt dat als in een van de lidstaten een bepaalde maatregel wordt

genomen, zoals een beslissing van een rechter in functie, deze maat-

regel, voor zover die grensoverschrijdende gevolgen heeft, automatisch
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in alle andere lidstaten wordt aanvaard en daar dezelfde of tenminste

vergelijkbare rechtskracht heeft. De Commissie is zich er terdege van

bewust dat dit misschien eenvoudig klinkt, maar dat het bij nadere

beschouwing een bijzonder lastige materie is, en deze mededeling is

dan ook onder meer bedoeld om aan te geven hoe de Europese Unie

de problemen volgens de Commissie zou kunnen oplossen.’2

Toch vasthouden aan nationale verschillen?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat Nederland als door en door

mercantiel land wel te vinden is voor een door de wereldeconomie

gedicteerd strafrechtelijk beleid. De positie of rol van Nederland zou

er dan in kunnen bestaan om Europa rustig zijn gang te laten gaan.

Nederland is evenwel ook eigenzinnig en heeft bovendien de ambitie

om op bepaalde delicate terreinen ‘gidsland’ te willen zijn. Bij de

ontwikkelingen ter zake van de Europese samenwerking op strafrech-

telijk gebied hebben alle betrokken naties (nu 15, straks 25) wel hun

bijzondere stokpaardjes. Voor Nederland gaat het met name om het

eerder genoemde rijtje: gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs, abor-

tus en euthanasie.3 Op die gebieden meent een meerderheid van de

Nederlandse burgers dat de argumenten om de desbetreffende gedra-

gingen niet te criminaliseren zwaarder wegen dan de argumenten om

deze strafrechtelijk-repressief aan te pakken. De politieke besluitvor-

ming die over deze issues heeft plaatsgevonden is bepaald niet over

één nacht ijs gegaan. Bij de softdrugs (een begrip dat overigens in

andere EU-landen niet eens wordt gekend en erkend!) is zeker geen

sprake van ‘zomaar gedogen’, een soort laissez aller-attitude, maar van

een zorgvuldig uitgestippeld beleid waarbij strikte voorwaarden zijn

gesteld waaraan door de bestuurlijke overheden én door de justitie

ook strikt de hand wordt gehouden. Het beleid berust op de these van

de scheiding der markten: wanneer men de softdrugs legaliseert,
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beperken de gebruikers zich, zo luidt de redenering, tot die middelen

en houdt de overheid zicht op die markt. Aldus kan worden voorko-

men dat de gebruikers van cannabis de harddrugsmarkt worden inge-

zogen. Daar staat tegenover de stepping stone-theorie, die staande

houdt dat men van kwaad (cannabis) tot erger (heroïne, cocaïne enzo-

voort) geraakt. De Nederlandse theorie staat empirisch sterk, maar dat

biedt, naar de ervaring leert, geen enkele garantie dat andere landen

daardoor worden overtuigd. Met name Frankrijk en het Verenigd

Koninkrijk hebben zich bij herhaling rabiaat tegen het Nederlandse

drugsbeleid gekeerd. Deze discussie – voorzover daarvan kan worden

gesproken – heeft in hoge mate een ideologisch en emotioneel karak-

ter. Gaat het bij de drugspolitiek over bestuurlijk en justitieel gedogen,

bij abortus en euthanasie is in Nederland, na jaren maatschappelijke

en politieke strijd, wetgeving totstandgekomen. Deze wetgeving

draagt sterk een compromiskarakter (de term ‘poldermodel’ dringt

zich op), maar dat staat er geenszins aan in de weg dat het resultaat

uiteindelijk kan bogen op een stevig maatschappelijk draagvlak. Dat is

zeker bij abortus het geval. Wat de euthanasie betreft, moet worden

vastgesteld dat het debat nog niet geheel is uitgekristalliseerd en dat

er nog vragen zijn rond de effectiviteit van de wettelijke regeling. En

dat kan ook niet verbazen, gelet op de complexiteit van de medisch-

ethische en levensbeschouwelijke en juridische vragen die hier rijzen.

Alleen al om die reden zou het misplaatst zijn, en getuigen van arro-

gant provincialisme, wanneer Nederland onder het motto ‘Nederland

gidsland’ de export van zijn drugsbeleid en abortus- en euthanasie-

wetgeving zou nastreven. Maar behoud van die verworvenheden is

wel degelijk nastrevenswaardig en behoeft samenwerking en integra-

tie op Europees niveau niet in de weg te staan. Daarom is het raad-

zaam dieper in te gaan op de rol die Nederland gespeeld heeft en zou

kunnen spelen inzake het Europees strafrecht. 

De positie van Nederland in het afgelopen decennium

Aan de uitgangspunten van het huidige Nederlandse beleid inzake

strafrechtelijke samenwerking in Europa valt op het eerste gezicht niet

veel aan te merken. Dat beleid werd van meet af aan gekenmerkt door

kritische afstandelijkheid. In 1993 heette het dat Nederland zich fors

zou verzetten tegen principiële inbreuken op het eigen straf- en straf-

procesrecht. Bijzondere strafminima, noch een gedwongen afstand
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van het opportuniteitsbeginsel bij de vervolging waren acceptabel.4

Na de strafrechtelijke verruiming van de Unie-bevoegdheden via het

Verdrag van Amsterdam  volgde de notitie Europees strafrecht uit 1998

(TK, 1998-1999, 26 651, nr. 1). In de notitie neemt de Nederlandse

regering een nogal afwachtende en gematigd afwijzende houding aan

ten opzichte van de in de Unieteksten ingeschreven idee van harmo-

nisatie. Klip heeft zich terecht de vraag gesteld of dit wel een verstan-

dige positie vormde en of het veeleer niet nodig was vorm te geven

aan een meer actieve deelname aan de gedachtevorming rond de toe-

komst van het Europees strafrecht.5 Zonder die deelname lijkt er veel-

eer sprake van een knieval en een onderwerping aan de Europese prio-

riteiten. Deze knieval wordt treffend geïllustreerd door de gedeelte-

lijke afschaffing van de eis van dubbele strafbaarheid bij de uitlevering

naar aanleiding van de omzetting van het kaderbesluit Europees aan-

houdingsbevel. De mogelijkheid tot het bepalen van eigen prioriteiten

in het materieel strafrecht wordt (daarover hieronder meer) door deze

‘procedurele’ ingreep zonder enige twijfel afgezwakt.

Feit is dat het Nederlands beleid in het afgelopen decennium netjes in

de pas heeft gelopen. Tijdens de mondelinge behandeling in de

Tweede Kamer van de Overleveringswet (de wet die in Nederland het

EU-kaderbesluit betreffende het Europees arrestatiebevel moet imple-

menteren) besprak minister van justitie Donner een motie van het

PvdA-kamerlid Albayrak, die de strekking had Nederlanders in andere

lidstaten te beschermen in die gevallen waarin zij naar Nederlands

recht niet overgeleverd zouden worden. Als voorbeelden waren aange-

voerd abortus, euthanasie en het gedoogbeleid ten aanzien van ver-

koop en gebruik van softdrugs (het coffeeshopbeleid). Mevrouw

Albayrak wilde dat de regering zou bevorderen dat bijvoorbeeld een

arts die in Nederland een Ierse man of vrouw heeft geëuthanaseerd en

daarbij alle wettelijke eisen en procedures in acht had genomen en

dus naar Nederlands recht straffeloos was, niet door, zeg, Duitsland

aan Ierland zou mogen worden overgeleverd. De minister noemt de

intentie van de motie heel sympathiek, maar de motie is, zo stelt hij,

niet uitvoerbaar: ‘Ik heb vanmorgen moeten discussiëren over het

kaderbesluit drugs. Het kost al zeer veel moeite om een regeling
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waarin het Nederlandse drugsbeleid niet met nadruk wordt genoemd

geaccepteerd te krijgen. Nu wordt voorgesteld dat de Nederlandse

regering in Europa regelgeving bepleit waarin het Nederlandse eutha-

nasiebeleid en het drugsbeleid worden aangevoerd als grond waarop

andere lidstaten niet mogen overleveren aan een derde staat. Ik weet

niet hoe ik dat op een nette manier kan doen zonder volledig geïso-

leerd te raken. Ik bereik daar niets mee.’6

Volgzaamheid én medeverantwoordelijkheid voor institutionele
misbruiken

Er is meer dan alleen volgzaamheid. De unanimiteitsregel die geldt voor

Europese beslissingen inzake strafrechtelijk beleid, maakt Nederland

medeverantwoordelijk voor alle gedetecteerde ontwikkelingen, zwakten

en ‘institutionele misbruiken’ in dat beleid: communautarisering,

verruiming en deformalisering van de rechtshulp, vervlechting door

samenwerking met diensten zoals douane en veiligheidsdiensten en

versnelling van het beleid inzake Europese rechtshulp met als voor-

naamste gevolgen ‘penale inflatie’, instrumentalisering van de samen-

werking, versteviging van de greep van de uitvoerende macht en een

verminderde kwaliteit van de Europese wetgeving (De Hert, 2004a).

Talrijke illustraties hiervan kunnen gegeven worden. Denk maar aan de

ontwikkelingen inzake de Schengen-samenwerking of de haast waar-

mee het Eurojustbesluit de wereld is ingestuurd, met vergaande

gegevensdatabanken maar zonder duidelijke afstemming met het reeds

bestaand Europees justitieel netwerk en zonder instrumenten om con-

trole uit te oefenen op Europol (De Hert en Tadic, 2003). 

Met het begrip ‘institutionele misbruiken’ doelen wij op het gegeven dat

de Europese machinerie in de praktijk door regeringsleden van de

lidstaten naar believen kan worden ingeschakeld voor omzeggens elk

nationaal agendapunt. Op Europees vlak uitgelokte beslissingen
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6 Hand. TK 27 november 2003, p. 30-2159. Zie ook de minister op p. 30-2160: ‘Het gaat om
feiten die strafbaar zijn onder de wetgeving van de verzoekende staat. Het is hoogst uitzon-
derlijk dat feiten die in een andere lidstaat plaatsvinden onder de wetgeving van een ver-
zoekende lidstaat vervolgbaar zijn. Dan gaat het al om feiten die men doorgaans vrij ernstig
vindt. De enige voorbeelden die wij ook in onze discussie hier kunnen vinden, zijn euthanasie
en drugsbeleid. Als ik in Europa moet vragen om regelgeving die uitdrukkelijk een erkenning
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worden als fait accompli aan het eigen nationaal parlement (en dat van

de andere lidstaten) voorgelegd (De Hert, 2004b). Europa wordt bijge-

volg gebruikt als speeltje voor nationale agendabepaling. Officieel is de

Unie gebaseerd op het federale principe van de subsidiariteit, wat bete-

kent dat alleen uitzonderlijk of in welbepaalde gevallen op Europees

niveau mag worden gewerkt, maar dit principe wordt alleen politiek

bewaakt en kan niet worden afgedwongen door een beroep op het Hof

van Luxemburg. Nederland heeft zich in het afgelopen decennium

rechtsstatelijk voorbeeldiger gedragen dan de andere landen, door op

eigen initiatief een regeling in te stellen van kennisgeving aan het parle-

ment voorafgaand aan Europese beslissingen, doch deze regeling blijkt

in de praktijk verre van sluitend.7 Bovendien werd het voorbeeld niet

gevolgd door de meeste overige lidstaten, waardoor van checks and

balances en waarachtige Europese rechtsstatelijke gedachte- en besluit-

vorming door de daartoe geëigende organen geen sprake was.

Een ander voorbeeld van institutioneel misbruik door Nederland werd

aangekaart door Van der Wilt. Deze toonde aan dat Europese beslissin-

gen door Nederland worden aangegrepen om nationale strafwetgeving

te implementeren die qua doelstelling en impact verder gaat (Van der

Wilt, 2002).

De heisa rond Europol 

Een ongecontroleerd gebruik van het Europees strafrechtelijk beslis-

singsapparaat kan zich tegen Europa zelf keren. Neem bijvoorbeeld de

heisa rond Europol, de Europese organisatie die maar geen tastbare

resultaten kan voorleggen, doch steeds verdergaande bevoegdheden

krijgt. Van meet af aan werd de vraag gesteld of deze organisatie bevoegd

voor misdaadanalyse nodig was en bestond het gevoel dat het orgaan

meer een zaak van politici en beleidsmensen was dan van politie

(Wehner, 1993). Misdaadanalyse is geen neutrale politietechniek in het

licht van de grondrechten, omdat het in de regel steunt op een doorge-

dreven verzameling en verwerking van grote hoeveelheden persoons-

gegevens die vaak een zeer gevoelige aard hebben. De Europol-

overeenkomst geeft hiervoor een mandaat, doch beperkt het tot bij de

Overeenkomst voorziene gevallen van (ernstige) criminaliteit. Nederland

is, tezamen met Duitsland, van meet af aan een belangrijke speler
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geweest bij de introductie van Europol, doch alles wijst erop dat noch

het beleid, noch het terrein er klaar voor was. Beleidsmatig wordt over

het hoofd gezien dat Europol door het delicate karakter van de mis-

daadanalyse alleen beperkt mag worden ingezet. Het gebruik van

Europol moet beperkt blijven tot die misdrijven die in de Overeenkomst

opgesomd zijn. De organisatie mag niet gebruikt worden voor routine-

vragen, hulp en criminele bijstand in de ruime zin. Het welslagen van

Europol dient daarom niet te worden beoordeeld aan de hand van het

aantal informatieverzoeken en tussenkomsten in operationele samen-

werkingen, wat nu precies wél gebeurt in de discussie over Europol.

Ook het veld was en is niet klaar voor Europol, zeker zoals het is uitge-

tekend in de Europolovereenkomst. Omwille van privacyzorg worden

de lidstaten voor een dilemma geplaatst: ze zijn vragende partij voor

zowat alle beschikbare informatie bij de partners, doch zijn op grond

van de Overeenkomst voortdurend verplicht de verkregen resultaten

selectief geheim te houden om tegemoet te komen aan de eisen van de

gegevensverstrekkende betrokken partijen (Swart, 1995). Landen zoals

Frankrijk en Spanje hebben lange tijd aangedrongen op een onbelem-

merde toegang tot alle Europolinformatie voor de lidstaten, wat zeker

de doodsteek had betekend voor Europol als een organisatie die meer

wil zijn dan alleen een brievenbus van onbruikbare of aftandse infor-

matie. Het compromis – het indexsysteem – in de vorm van een

beperkt trefwoordenregister als informatiebron is ongetwijfeld erg

intelligent en is er ten dele in geslaagd de organisatie voorbij een eerste

belangrijke obstakel te loodsen. Er is evenwel nog een ander probleem

voor het terrein: de organisatiestructuur van Europol.

Europol kiest resoluut voor een gecentraliseerde organisatiestructuur

met de landelijke bureaus als verplicht filter tussen de mensen in het

veld en het hoofdkwartier. De landelijke eenheden zijn de enige

gesprekspartners van Den Haag of zoals de Overeenkomst het bena-

drukt: De nationale eenheid vormt het enige contact tussen Europol en

de bevoegde nationale autoriteiten (art. 4 EO). De argumenten voor

dergelijke centralisatie – die we ook bij Interpol en Schengen (maar

niet met dezelfde intensiteit) waarnemen – zijn telkens dezelfde en

gaan meestal in de richting van de behoefte aan specialiteit en

beschikbaarheid. Dat centralisatie bovendien in de kaart speelt van

centraliserende, hiërarchisch gestructureerde politiediensten,

enerzijds, en een typisch geestesproduct vormt van beleidsmensen

die praten over politie, anderzijds, wordt minder vaak onderstreept.

Een dergelijke gecentraliseerde organisatiestructuur heeft in de
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geschiedenis van de (internationale politie) tot nader orde nog maar

zelden op enthousiasme onder praktijkmensen kunnen rekenen

– de afstand is te groot – en het valt af te wachten of de inzet van

verbindingsofficieren en het voorhanden zijn van een bindende

internationale overeenkomst hieraan tegemoetkomt.8

Robertson wees er terecht op dat het welslagen van een Europese

misdaadanalyse in grote mate afhangt van de ontwikkeling van de

misdaadanalyse in de lidstaten (Robertson, 1994). In 1995 verklaarde

een hoge Engelse politieman dat tot dusver alleen Nederland en

Engeland ‘klaar’ waren voor een gestructureerde analyse van de mis-

daad.9 Die uitspraak, die ongetwijfeld onrecht aandoet aan beschei-

den pogingen in andere landen op het terrein, is toch bijzonder spre-

kend over de sprong in de toekomst die met Europol gemaakt wordt.

Op een ogenblik dat Europa nog niet klaar is voor de praktijk van

misdaadanalyse wordt een pan-Europese structuur hiertoe in een

wettelijk kader gegoten.10 Het voorgaande leert dat het welslagen van

Europols objectief gelieerd is aan de doorbraak van de misdaadana-

lyse in de lidstaten. Daarbij doelen we niet alleen op het actief door-

geven van gestructureerde gegevens aan Den Haag, maar tevens op

het ontwikkelen van een algemene sensibiliteit voor misdaadanalyse
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8 De Duitse Länder hebben hard onderhandeld voor een eigen toegang tot Den Haag, wat
uiteindelijk niet gelukt is (R. Wachholz, ‘Europol aus Sicht der Bundesländer’, Kriminalistik,
11e jrg., 1995, p. 715-720). Vraag is of het bereikte resultaat het beste is. Immers, hoe zal
de Europolinformatie ter beschikking komen van de politiefunctionaris op het terrein?
Omgekeerd, in welke mate zal hij niet de voorkeur blijven geven aan rechtstreekse
horizontale contacten met de hem bekende en vertrouwde buitenlandse collega’s? Vooral
inzake zachte gegevens bestaat immers een tendens tot afscherming. Een hypotheek op
de werking van Europol vormt ons inziens de brutale manier van totstandkoming. Europol
is een politiek product, dat niet door de politiemensen is gevraagd, maar aan hen gege-
ven werd zonder behoeftebevraging. De organisatie zal alles in het werk moeten stellen
om tegemoet te komen aan de behoeften van de politieman op het terrein, wil ze een
tegenprestatie kunnen genieten (P. Zanders, ‘Weerslag van Europol op de werking van de
Belgische politie’, in: L. Van Outrive, E. Enhus (red.), Internationale politiesamenwerking-
Europol, Brussel, Centrum voor Politiestudies, 1994, p. 95).

9 House of Lords (Select Committee on the European Communities), Europol, 10th Report,
London, HMSO, 1995, p. 14.

10 Uit een studie blijkt overigens dat zelfs in Engeland de misdaadanalyse organisatorisch
nog niet de kinderschoenen ontgroeid is (zie M. Maguire, T. John, Intelligence, surveil-
lance and informants; integrated approaches, London, Home Office Police Research Group,
1995, 57 p.). Het mag dan ook niet verbazen dat in de aanvangsfase van de drugseenheid
er in de lidstaten organisatorisch en technisch onvoldoende samenhang gerealiseerd was
in de opzet van de nationale gegevenshuishoudingen voor gestructureerd Europees
gebruik. Zo waren er geen afspraken en standaarden ontwikkeld voor de benodigde
hard- en software. Gevolg hiervan was dat de eerste informatie-uitwisselingen (tussen
de verbindingsofficieren) derhalve gebaseerd waren (zijn?) op niet-gestandaardiseerde



bij de politiediensten. Terugblikkend mogen wij de vroegtijdige intro-

ductie van Europol in de Europese ruimte als prematuur omschrijven

en als een niet tot voorbeeld strekkend gebruik van de Europese beslis-

singsmachine, waarbij onder meer Nederlandse bewindslieden hun

wensen en inzichten voor dé Europese realiteit hielden.

Een Nederlands project voor de toekomst: de Europese 
strafrechtelijke ruimte

Aan Klips oproep om te komen tot een actiever Nederlands

Europabeleid in de sfeer van het strafrecht werd pas recent gevolg

gegeven met de Eurojust-speech van minister Donner van 6 mei 200311

en met de notitie Europese Strafrechtelijke ruimte van 9 mei 2003.12

In deze teksten spreekt de minister zijn engagement uit om verder bij

te dragen aan de Europese justitiële en politiële samenwerking, maar

plaatst hij tevens een opvallend kritische kanttekening bij de huidige

Europese beleidsopties, in het bijzonder bij wat we gemakshalve het

harmoniseringsvraagstuk noemen. Deze teksten willen een bijdrage

leveren aan de nogal moeizame discussie in het kader van de Europese

Conventie over de politiële en justitiële samenwerking (de problema-

tiek van de ‘derde pijler’). De minister stelt dat de nadruk te eenzijdig

is komen te liggen op harmonisering en uniformering van regelgeving.

Dat komt omdat men het vooral heeft gehad over de wijziging van de

besluitvormingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid, co-decisie).

Hij stelt daar tegenover dat criminaliteitsbestrijding niet primair

geschiedt door middel van wetten, maar veeleer door het optreden

van politie, justitie en andere publieke diensten. Die worden geregeerd

door het nationaal recht. Samenwerking op dit terrein heeft het

karakter van coördinatie, rechtshulp en afstemming van gescheiden

en onderscheiden rechtssystemen. Wanneer bijvoorbeeld Europol

en Eurojust verplichtend aan de nationale justitie zouden kunnen

opleggen dat in bepaalde gevallen tot strafvervolging moet worden

overgegaan, kan op nationaal niveau niet langer worden afgewogen of
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berichten die handmatig werden uitgewisseld. Dit veroorzaakte veel extra werk voor de
ontvangende organisatie (EDU) en creëerde het gevaar van verkeerde interpretaties en
informatie (L. de Jong, ‘De oprichting van Europol en het probleem van de informatie-
uitwisseling’, in: L. Van Outrive, E. Enhus (red.), zie noot 8, 85).

11 J.P.H. Donner, minister van Justitie, ‘Eurojust’, speech gehouden op 6 mei 2003, 3 p. via
www.justitie.nl/pers/speeches/archief/archief_2003/060503speechdonnereurojust.asp.

12 TK, niet-dossierstuk 2002-2003, eu03000084, Tweede Kamer; 4 p.



die inspanningen wel in juiste verhouding staan tot de noodzaak van

de bestrijding van de overige (nationale) criminaliteit, die verreweg

het grootste aandeel in de totale criminaliteit heeft. Wanneer men

streeft naar stabiliteit en continuïteit, moet men juist waarborgen dat

lidstaten van de Unie hun eigen identiteit behouden. ‘Het strafrechte-

lijk systeem vormt een centraal element van elke samenleving en

wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de staatsinrichting,

inclusief de verhouding tussen het politieel en justitieel apparaat van

die samenleving.’ Donner signaleert een onbedoeld neveneffect van

harmonisatie: hoe meer je harmoniseert, des te meer moet worden

geüniformeerd. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van de dis-

cussie over de strafmaxima: wanneer deze voor bepaalde delicten op

Europees niveau worden bepaald, moeten ook de strafmaxima van

andere delicten op nationaal niveau worden aangepast, omdat anders

mogelijk disproportionaliteiten gaan optreden. Evenmin kunnen op

Europees niveau uniforme formuleringen voor strafbepalingen worden

afgesproken, omdat de wettelijke terminologie per land (vaak sterk) ver-

schilt. Harmonisering is voor de bulk van de misdrijven ook helemaal

niet nodig, aldus de notitie, omdat – mede gelet op de ervaringen in de

Verenigde Staten met het federale recht naast het recht van de staten –

de grensoverschrijdende criminaliteit en de criminaliteit tegen de

belangen van de Unie (respectievelijk de federatie) naar schatting

slechts 10% uitmaken van de totale criminaliteit. 

Aan deze verfrissende, tot op heden evenwel niet met wetenschap-

pelijk onderzoek ondersteunde analyse, koppelt de minister een

alternatief, een op het Amerikaanse federalisme gebaseerde tweede-

ling: de effectieve bestrijding van criminaliteit gericht tegen de

Europese Unie (vervalsing van de euro, fraude gericht tegen de

financiële belangen van de Gemeenschap) alsmede de ernstige grens-

overschrijdende criminaliteit (smokkel van legale en illegale goederen,

mensensmokkel, milieudelicten) vergt een eigen homogene jurisdictie

die niet wordt doorsneden door nationale grenzen; een eigen

rechtssfeer met specifieke normen en procedures. De minister denkt

daarbij aan een complete strafrechtelijke keten, inclusief de executie

van straffen, vergelijkbaar met het federale strafrechtelijke systeem in

de Verenigde Staten. Daarnaast blijven de nationale systemen bestaan.

Deze worden dan niet belast met druk tot uniformering, die de eigen-

heid van de nationale rechtsgemeenschap nodeloos zou forceren. 
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De meerwaarde van het Nederlands alternatief

De meerwaarde van het alternatief ligt precies daar, met name de grote

vrijheid voor de staten om te beslissen over hun eigen strafrecht en

prioriteiten. Bovendien wordt een einde gemaakt aan de bestaande

politiek van harmonisatie van nationale rechtssystemen ‘die het gehele

nationale strafrecht’ treft. Dat het systeem ook goed werkt voor de

federale, Europese sfeer wordt bewezen, aldus de minister, door de

ervaringen in de Verenigde Staten en in de Europese Unie waar de

benadering wordt gebruikt voor de handhaving van de rechtsregels in

verband met de mededinging.

Voor dit pleidooi is veel te zeggen. De nadelen aan harmonisering en

uniformering die de minister schetst, doen zich onmiskenbaar voor.

Met het naast elkaar bestaan van verschillende rechtssferen is in fede-

rale staten ervaring opgedaan, die uitwijst dat er natuurlijk overlap-

pingen en afstemmingsproblemen zullen zijn, maar deze zijn zeker niet

onoverkomelijk. De vooronderstelling die aan de notitie ten grondslag

ligt, maar daarin niet wordt uitgewerkt, is dat ‘het strafrecht nauw

verweven is met de nationale identiteit en diversiteit binnen de Unie’.

Harmonisatie om de harmonisatie, met verwaarlozing van culturele

diversiteit die als een waarde op zich moet worden beschouwd, valt af

te keuren. Tadic (2002) betoogt dat het concept harmonisatie niet meer

is dan een ideologie: het verdacht maken van verschillen als ‘disharmo-

nieën’. Beter is het te spreken van approximatie en unificatie van de

rechtssystemen waar nodig en zinvol, met respect voor de verschillen. 

Interessant is dat de minister niet al te veel belang schijnt te hechten

aan het onderscheid tussen harmonisatie en wederzijdse erkenning.

Dit laatste begrip, dat de hoeksteen vormt van het Europees beleid

inzake de uitbouw van een strafprocesruimte, plaatst de minister niet

onterecht op eenzelfde lijn met het begrip harmonisatie omdat weder-

zijdse erkenning ‘ook harmonisatie vereist’. Hoewel, aldus de minister,

harmonisatie van nationale wetgeving in bepaalde situaties een

bijdrage kan leveren, valt toch te betwijfelen of de oplossing is gelegen

in harmonisatie zoals dat het geval is geweest op andere terreinen

van de Europese integratie. ‘De problemen die wij ervaren in onze

samenwerking worden vaak slechts voor een deel veroorzaakt door

verschillen in wetgeving. Zij zijn vaker het gevolg van het bestaan van

afzonderlijke nationale rechtsbevoegdheden, en kunnen derhalve

niet worden opgelost door harmonisatie van nationale wetgeving.

Aangezien criminaliteit niet wordt voorkomen of bestreden door wet-
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geving op zichzelf – wij hebben immers te maken met mensen die de

wet overtreden – maar door optreden van de politie en het openbaar

ministerie op basis van hun wettelijke bevoegdheden en in overeen-

stemming met wettelijke procedures, zullen afzonderlijke rechtsbe-

voegdheden de samenwerking altijd beperken, ongeacht het feit of de

onderliggende wetten en procedures verschillend zijn of gelijk.’13

In zijn advies over de ontwerp-Europese Conventie heeft ook de Raad

van State aandacht besteed aan deze problematiek. Hij schrijft onder

meer: ‘Er vindt een sterke internationalisering plaats. Dat noopt tot

verdergaande afstemming, niet alleen op het terrein van de zware,

georganiseerde criminaliteit. De bestaande bevoegdheden in de

Derde Pijler zijn niet voldoende om hieraan het hoofd te kunnen

bieden. Nu het gebied van de EU “één ruimte” is geworden zonder

controles aan de binnengrenzen is het niet mogelijk om het strafrecht

in de huidige omvang geheel binnen het eigen, nationale domein te

houden. Het kan niet worden afgescheiden van de terreinen waar

vormen van Europese samenwerking – bijvoorbeeld de wederzijdse

uitvoerbaarheid van justitiële beslissingen – kunnen worden toege-

past. In het kader van de Conventie dienen dan ook verdere stappen

te worden gezet om effectiever te kunnen opereren.’ 

In zijn reactie op het advies van de Raad van State merkt het kabinet,

dat de noodzaak van verdere stappen beaamt, op dat het oordeel van

de lidstaten over de bepalingen inzake verdere ontwikkeling van het

strafrecht en strafprocesrecht nogal uiteenlopen. Het kabinet verklaart

zich voorstander van duidelijk afgebakende bevoegdheden van de

Unie op dit vlak. Zelfs zal op termijn bij de invulling van het strafrech-

telijk beleid ook optreden op Europees niveau nodig zijn. Eigen,

Europese organen moeten daartoe worden ingesteld. Daarnaast is har-

monisering alleen gewenst indien de nationale strafrechtspleging niet

te zeer wordt belast en de beginselen van subsidiariteit en

proportionaliteit in acht worden genomen. Het strafrecht moet

ultimum remedium blijven, en verworvenheden als het opportuniteits-

beginsel (voor het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie)

moeten behouden blijven (TK 2003-2004, 28 473 nr. 35, 3-5). 
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Toekomstkansen van een systeem met twee rechtssferen

Donners voorstellen doen recht aan de idee van een federatie, waarbij

een duurzame band wordt gecreëerd tussen leden zonder de plura-

liteit tussen deze leden op te heffen. Zichtbare pluraliteit vormt begin-

en eindpunt van de samenwerkingsvorm en de rechtmatige grondslag

van het federaal recht (Van Bellingen, 1991). De Nederlandse positie

over het Europees strafprocesrecht wordt niet langer gekenmerkt door

afwachtende kleurloosheid. De Nederlandse minister durft het aan

om, in het verlengde van Joschka Fischer met zijn fameuze speech

over de toekomst van Europa,14 een toekomstvisie uit te werken

waarbij niet teruggegrepen wordt op schimmige harmonisatiecon-

cepten, doch wel op de grote constitutionele Westerse erfstukken. 

Met zijn appèl aan het Amerikaanse federale model trapt Donner

evenwel op meerdere tenen. Enerzijds is er Britse weerzin tegen het

begrip ‘federalisme’, dat het daarom ook niet gehaald heeft in het

ontwerp van de Europese Constitutie goedgekeurd op 18 juni 2004.15

De weerzin waarvan sprake is, is ten dele onterecht. Zich baserend op

de sterke greep op het systeem van de Amerikaanse overheid

vandaag, wijzen de Britten het federalisme af als een mogelijke wissel

naar een te sterk Europa. 

Donner genereert met zijn voorstellen ook Franse, en bij uitbreiding

Latijnse weerzin. Frankrijk, slecht vertrouwd met de federale traditie

en gekenmerkt door een voorliefde voor een centralistisch staats-

model, vormt om talrijke redenen de paradoxale voortrekker van de

recente Europese constitutionele ontwikkelingen. Daarbij speelt

onder meer de gedachte dat Frankrijk, net zoals in het verleden, erin

zal slagen een belangrijke rol te spelen in de nieuwe structuren die het

zal uitbouwen naar eigen inzichten en prioriteiten (Siedentop, 2001).

De naam ‘Donner’ roept dan ook tandengeknars op bij de vele

Latijnse bewindslieden die mooi weer spelen in Europa. Niet gehin-

derd door enig federaal denken, gaan zij ervan uit dat Europa in de

eerste plaats een ‘ruimte is van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid’,

wat in de praktijk betekent dat deze ruimte kan worden gestuurd zoals

Parijs zijn grondgebied bestuurt. Deze instelling verklaart ten dele het

134 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 6 2004
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15 Cf. Provisional consolidated version of the draft Treaty establishing a Constitution for
Europe (CIG 86/04): http://europa.eu.int/futurum/documents/other/oth180604_2_en.pdf. 



niet subsidiair gebruik van de Europese beslissingsmachine en dus

een schending van de subsidiariteitgedachte. In dit tijdperk van

globaliserend mensenrechtenvoluntarisme heeft de Franse staats-

gedachte natuurlijk de wind mee. Behandelt Polen zijn zigeuners

slecht? Dan moet Europa optreden! Xenofobie? Dat kan niet in een

ruimte van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid, dus moet Europa

(strafrechtelijk) optreden. 

Een probleem met Donners moedige tienprocentschot voor de boeg is

dat het rijkelijk laat komt. Met Duitse steun werd immer institutioneel

vorm gegeven als coöperatief of intrastatelijk federalisme naar het

model van de Duitse federatie (waarbij er geen strikte scheiding is tus-

sen rechtssferen) en werd het duaal of interstatelijk federalisme naar

Amerikaans model niet gevolgd. Duitse commentatoren zijn de eer-

sten om aan te geven dat pluralisme in dat Duits model niet goed

gedijt (Börzel en Risse, 2000), waarmee de vraag op tafel ligt of het

Duitse en dus ook huidige Europese rechtssysteem nog wel langer als

een federatie gebaseerd op pluraliteit kan worden omschreven. 

De minister heeft te kennen gegeven dat ook hij zich bewust is van dit

‘agenda’-probleem,16 maar oplossingen heeft hij tot dusver nog niet

aangereikt. In de recente Unieteksten treffen we geen aanzetten aan

tot een vorm van eerste pijler of verticaal strafrechtssysteem of

handhavingsysteem. De discussie rond zo’n Europees verticaal

systeem lijkt wel verstomd (Vander Beke, 2002). Evenmin treffen we

een verbetering aan van de controle op de naleving van het subsi-

diariteitsbeginsel. Wel is er een verbetering van de positie van het

Europees parlement en de nationale parlementen. Ook is er een

nieuwe bepaling die een lidstaat toelaat om een voorgestelde

Europese maatregel te schorsen en opnieuw te overwegen wanneer

deze een weerslag heeft op de ‘fundamentele aspecten van het eigen

strafrechtelijk systeem’ (art. III-171, 3° van het ontwerp-Grondwettelijk

Verdrag). Ten slotte beperkt artikel III-172 het aantal strafrechtelijke

domeinen waarop geharmoniseerd kan worden. Vooral deze federale

beperking van de door lidstaten gestuurde Europese regeldrift

tot negen domeinen (terrorisme, mensenhandel, drughandel, wapen-

handel, witwassen, corruptie, geldvervalsing, computercriminaliteit

en georganiseerde misdaad) laat zien dat, mocht het Grondwettelijk
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Verdrag er komen, er toekomstkansen zijn voor Donners project. De

uitbouw blijft evenwel nog te realiseren. 

Grenzen stellen aan de uitbouw van de horizontale Europese
strafprocesruimte

In afwachting van een uitgebouwd systeem met twee rechtssferen,

duidelijk afgebakende bevoegdheden en eigen, Europese organen is

het uitkijken naar de positie van Nederland in de recente ontwikke-

lingen naar een horizontale of intrastatelijke Europese strafproces-

ruimte. Elders in dit tijdschrift wordt aangetoond dat er op sluipende

wijze wordt gewerkt aan een Europese strafprocesruimte waarbij

nationale magistraten en politiemensen ‘moeiteloos’ bevelen en

vragen kunnen sturen naar buitenlandse collega’s en waarbij ongeveer

alle fases van het nationale strafprocesrecht een Europees gevolg

kunnen krijgen. Deze operatie verloopt op weinig transparante wijze

en wordt opgehangen aan het beginsel van de wederzijdse erkenning.

De burger moet als het ware de optelsom maken van kaderbesluiten

om de draagwijdte van de hervorming te begrijpen, wat niet

bevorderlijk is voor een maatschappelijke discussie. Bovendien

wordt de hervorming gerealiseerd vóór de totstandkoming van het

Grondwettelijk Verdrag (dat er misschien nooit komt). Kortom, er

wordt een rechtsstatelijk inferieur beslissingsapparaat gebruikt voor

een hervorming met blijvende, vergaande gevolgen. Het Nederlands

beleid speelt hier een dubieuze rol. Door een discussie te starten over

een verticaal 10% Europees strafrecht op een moment dat horizontaal

omzeggens een 100% Europees strafrecht op poten wordt gezet, zet

men de publieke opinie op het verkeerde been. In de veronderstelling

dat hierachter geen welbewuste strategie zit tot misleiding, verwach-

ten wij van deze regeringsploeg dat ze aangeeft hoe ze staan ten

aanzien van de vele kaderbesluiten die gerechtelijke samenwerking op

dwingende wijze standaardiseren en hoe het resultaat, een Europese

strafprocesrechtelijke ruimte, zich verhoudt met het door de minister

voorgestelde verticale project. Stroken die kaderbesluiten wel met de

onderliggende gedachte dat de eigenheid van de nationale rechts-

systemen en de mogelijkheid tot het stellen van eigen prioriteiten

moet worden behouden? In de pers verklaarde de minister, ondanks

zijn idee van een federaal strafrechtelijke sfeer, toch akkoord te

kunnen gaan met het kaderbesluit confiscatie (het vierde kaderbesluit
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in de hervorming) ‘omdat opsporing en berechting van in binnen- en

buitenland begane delicten in handen blijft van één opsporende en

berechtende organisatie’ (‘Akkoord over beslaglegging binnen Europa’,

NRC Handelsblad, 30 april 2004). 

Deze uitleg kan evenwel niet alle vragen beantwoorden. Bij de bespre-

king van het nieuwe Nederlandse standpunt observeerden we dat voor

de minister het verschil tussen wederzijdse erkenning en harmonisatie

niet erg groot is. Voor de minister brengen beide doelstellingen een

afbouw van de nationale systemen met zich mee, wat niet gewenst is.

Dit inzicht vraagt om een meer genuanceerde positie ten aanzien van de

reeks kaderbesluiten (met betrekking tot bewijsverkrijging, aanhouding,

erkenning van vonnissen, erkenning van confiscaties) waaraan vandaag

in Europees verband de hand wordt gelegd. De optelsom van strafpro-

cesrechtelijke kaderbesluiten raakt immers evenzeer aan de vrijheid van

de lidstaten om eigen prioriteiten te ontwikkelen. Het zuivere concept

van wederzijdse erkenning brengt immers met zich mee dat niet langer

de vraag terzake doet of een buitenlandse beslissing betrekking heeft op

een feit dat ook naar het recht van de uitvoerende lidstaat strafbaar is.

Over diversiteit in materieel en formeel strafrecht wordt heengestapt.

Dat levert veel interessante vragen op. Hoe kijkt Nederland aan tegen

deze ontwikkeling? Hoe ver wil het daarin gaan? Is Nederland bereid de

consequenties van wederzijdse erkenning in volle omvang te dragen?

Welke waarborgen zijn wellicht nodig? 

Met het aangekondigd kaderbesluit bewijsverkrijging kan niet aan deze

vragen worden voorbijgegaan. Gaan de Europese landen bijvoorbeeld

accepteren dat voor elk delict een doorzoeking in een woning op

verzoek van een buitenlandse overheid kan plaatsvinden? Zo ja, hoe

moet het dan verder met rechtssystemen waarin hiervoor minimum-

drempels worden opgeworpen?17 Een ander voorbeeld: gaan de

Europese landen accepteren dat er op het vlak van de bewijswaarde-

ring Europese regels komen, zoals vandaag door sommigen te Brussel

wordt voorgesteld? Het spreekt vanzelf dat dergelijke onderwerpen

de kern raken van de nationale rechtssystemen. In een federaal

perspectief is stroomlijning zeker niet evident. 
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Inzetten op organisatie en operationele capaciteit

Waar Nederland nog een belangrijke rol kan spelen, is op het vlak van

organisatiecultuur en verbetering van operationele capaciteit. Dit laat-

ste is ongetwijfeld van groot belang. Wederzijdse erkenning kan alleen

bestaan bij de gratie van wederzijdse vertrouwen. In de praktijk blijkt

dat dit vertrouwen soms nog verder moet groeien. Een verhoogde ope-

rationele capaciteit kan hiertoe bijdragen. Nederland kan die zorg voor

operationele capaciteit in een federaal perspectief plaatsen. Dat doet de

minister ook, daar hij wil voorkomen dat lidstaten elkaars prioriteit-

stellingen te veel gaan beïnvloeden: ‘Een mogelijkheid is, de samen-

werking met organisaties als Europol en Eurojust minder vrijblijvend

te maken en deze organisaties meer verplichtende bevoegdheden te

geven. Te vrezen valt echter dat een dergelijke oplossing de spanningen

tussen nationale en Europese prioriteiten eerder zou vergroten dan

verkleinen. De prioriteiten op het gebied van politie- en strafrechtzaken

zouden dan voortaan immers op Europees niveau worden bepaald. De

mate waarin lidstaten hun manschappen zouden kunnen inzetten,

zou dan afhankelijk zijn van het beroep dat de gemeenschappelijke

autoriteiten doen op de beschikbare middelen. Een verplichte samen-

werking zou bovendien geen oplossing zijn voor de problemen die men

met behulp van de harmonisatie probeert op te lossen: de verschillende

definities van misdrijven en de afwijkende procedures en straffen.’18

Wellicht kan Nederland een belangrijke bijdrage leveren door in de

discussie ook het aspect van organisatiecultuur in te brengen. Het komt

ons voor dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen bijvoorbeeld de

Noord-Europese en Zuid-Europese invulling van organisaties. De

laatstgenoemde zou eerder uitgaan van de idee van hiërarchie met een

bureaucratisch resultaat. Responsabilisering naar beneden zou dan weer

kenmerkend zijn voor het Noord-Europese organisatietype. De eerder

besproken moeilijkheden van Europol zijn wellicht ook hier debet aan.

Een verdragsverplichting die alleen nationale Europoleenheden toelaat

om met Den Haag te bellen (supra), lijkt archaïsch. Afschaffing van deze

drempel zou meer kunnen bijdragen tot het succes van Europol dan het

alternatief van ‘meer verplichtende bevoegdheden’. Wordt deze discussie

gevoerd? Ons lijkt het dat Europa deze discussie uit de weg gaat en kiest

voor de veel gemakkelijkere oplossing van het opeenstapelen van steeds

meer wetgeving (Van der Schans en Van Buuren, 2003). 
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Conclusie

Op dit moment wordt ‘in Europa’ hard gewerkt aan een nieuwe

beleidsagenda voor de toekomst. Ideaal zou zijn dat met een dergelijke

agenda wordt gewacht tot is beslist over het lot van het te ratificeren

Europees Grondwettelijk Verdrag dat voor een federaal project zoals

Nederland dat voorstaat iets meer toekomstkansen biedt. Aan

Nederland de rol om het eigen project te verdedigen zonder dit consti-

tutioneel hulpinstrument op zak. 

Over het nieuwe Europese beleidsplan wordt voorlopig weinig losgela-

ten. In zekere zin is dat ook niet te verwonderen en is er gewoonweg

weinig nieuws te presenteren. Immers er is in het afgelopen decennium

te veel, te snel en te weinig rechtsstatelijk onherroepelijk gerealiseerd.

Aan Nederland de taak om het federaal project dat spreekt uit de

Europese Strafrechtelijke Ruimte verder ingang te doen vinden en om

bij de nog te stemmen kaderbesluiten onder meer deze met betrekking

tot de bewijsverkrijging erover te waken dat de kern van de nationale

systemen niet in gevaar wordt gebracht. Last but not least is er de

belangrijke taak om nieuwe spectaculaire hervormingen tegen te

houden en hetgeen bereikt is te consolideren. Eerder dan een juridisch

vernieuwende agenda, moet er één komen die focust op een (federaal)

intelligente verhoging van de opsporingscapaciteit én op verschillen in

organisatiecultuur bij de gecreëerde Europese instellingen.
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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 cooperation with Boom Juridische uitgevers.

Each issue focuses on a central theme related to judicial policy. The

section Summaries contains abstracts of the internationally most

relevant articles of each issue. The central theme of this issue (vol. 30,

nr. 6, 2004) is Europe.

A constitution for Europe; an assessment on main characteristics
B.R. Limonard and M. Sie Dhian Ho

The European leaders have recently concluded a new Constitutional

Treaty for the European Union. This article assesses the result on the

three main criteria that were set for the constitutional project: a more

transparent, efficient and democratic Union. The authors find that on

all criteria important progress has been made. The Constitutional

Treaty is more readable than the current Treaties which it will replace,

while the structure of the Union is less complex. Decision-making will

be more efficient by the extension of qualified majority voting in the

Council of Ministers (in a simpler form) and more room for ‘enhanced

cooperation’ between a group of member states. The Union will be

more democratic a.o. by a more prominent role for the European

Parliament, more involvement of national parliaments and increased

transparency of the Union’s legislative process. The authors conclude

that the new treaty is another incremental step improving the way the

Union works, rather than a fundamental change.

The enlargement of the European Union in historical perspective
O. Holman

This contribution critically examines the recent big bang enlargement

of the European Union towards Central and Eastern Europe. It is

argued that the earlier, successful incorporation of Spain, Portugal

and Greece is no guarantee for future economic prosperity, social

inclusiveness and democratic stability in countries like Poland, the

Czech Republic and Hungary. The political and economic

transformation in this region is much more complex than the

previous democratic transitions in Southern Europe, and takes place

under fundamentally different, domestic and international
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(European) circumstances. Particularly the sustained social crisis in

the new member states gives cause for concern about their short and

mid-term political stability. In addition, it is argued that the most

recent enlargement is – unlike previous enlargements – not going

hand in hand with a simultaneous process of deepening integration.

A closer Union, particular in the fields of foreign and security policy

and social policy, seems no longer a feasible option.

Crime threats from the new EU memberstates
G.J.N. Bruinsma

The enlargement of the European Community with the ten new

members from Eastern and Southern Europe will have consequences

for the crime situation in the Netherlands. In several circles there are

concerns about the wave of transnational (organised) crime that will

come to the Netherlands. In the article this concern is analysed. Firstly

the crime trends in the new member states are reviewed, and then the

question is posed whether the criminals from these countries will

become transnational in their scope. Besides that, in Dutch police

data some empirical evidence is found that a low number of criminals

are active here. The conclusion is that there are hardly any indicators

so far that the Netherlands will be confronted with all kinds of

criminals from the new member states in the near future.

Mutual recognition of court decisions in civil and penal law cases
A.M.C. Boerwinkel and P.M.M. van der Grinten

In 1999 (Tampere) the European government leaders decided that

mutual recognition of judicial decisions should become the

cornerstone of judicial cooperation, both in civil cases as well as in

criminal cases. The aim of mutual recognition is to improve judicial

cooperation. For penal law the principle of mutual recognition is a

unprecedented fact, whereas in civil law the principle was already

known for quite some time. That is why extensive experience was built

up regarding mutual recognition in the field of civil law. From this

experience it became clear that mutual recognition did in fact lead

to better cooperation in civil cases. For the moment it is too soon to

draw a similar conclusion for penal law cooperation, since the

developments in the field of penal law have just recently set in. On the

basis of the new EU constitution and the ongoing and indicated plans

it can be concluded that the developments regarding mutual

recognition in the field of civil law as well as penal law will go on

without abatement.

142 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 6 2004



The European Arrest Warrant; consequences for the legal practice
and the human rights aspects
A. Smeulers

The European Arrest Warrant has fundamentally changed the

European extradition system into a fast and efficient system of

surrender. Grounds for refusal have been limited, the requirement of

double criminality has been partially abolished, there is very limited

time for appeal and the judge has been given an almost exclusive

mandate, to name just some of the many changes. Art. 1 par. 3 of the

European Arrest Warrant deserves special attention, because it gives

states the opportunity, even duty to refrain from surrendering an

individual if there are substantial grounds to believe that his human

rights will be violated in the requesting state. As such the European

Arrest Warrant has changed the awkward relationship between human

rights and extradition for the good: states will no longer be confronted

with two conflicting treaty obligations and simply have to deny

surrender if the human rights of the requested person will not be

sufficiently guaranteed in the requesting state.

European asylum law
H. Battjes

Recently, the European Community established the ‘Common

European Asylum System’, a body of legislation on all major asylum

issues. It meets its objectives, ‘fairness’ (towards refugees and asylum

seekers) and ‘efficiency’ (fast processing of asylum claims and

precluding secondary movements of asylum seekers within the

European Union) only partially. Certain rules on qualification for

asylum are a huge step forward, but rules on procedures turn out to

be a deception. What to do in a second phase of harmonisation?

Proposals for the processing of asylum claims outside the European

Union (at embassies, or in special processing centres) appear to be

unrealistic. Further development of the present asylum system seems

more feasible. The objectives of efficiency and fairness are best met if

reception and residence conditions were further harmonised, and the

standards for asylum procedures were enhanced. 

The end of European judicial co-operation; the birth of an
European area of criminal procedure
P. de Hert

This article offers a descriptive analysis of  recent and upcoming

European Union framework decisions with regard to co-operation in
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the field of criminal law. Together these measures show that the

traditional characteristics of judicial co-operation (trust, voluntary

responses, good faith, and recognition of plurality and diversity) are

replaced by a system of co-operation based on standardisation, forced

co-operation and the removal of legal obstacles. Without questioning

the need for such revolution, the contribution questions the

democratic nature of the decision-making procedure that has

generated these decisions. Moreover, there is a problem of legitimacy.

The Treaty of Amsterdam did not provide sufficient grounds for a

complete change of legal rules based on the concept of mutual

recognition. 

The position of the Netherlands in the European landscape
P. de Hert and Th.A. de Roos

In May 2003 the Dutch Minister of Justice Donner launched a

federally inspired project of European criminal law based on the

necessity to recognise legal diversity between member states of the

Union. In view of the Presidency of the Netherlands in the second half

of 2004, this contribution detects the possibilities for the Dutch policy

makers to develop the project of a European criminal law based on

federalism. Although there remains a possibility to realise the said

project, it was launched very late in the history of European

constitutionalism. Moreover, without the ratification of the Draft

Constitutional Treaty of the Union, it will be difficult for Dutch policy

makers to convince their colleagues to alter the current process of

criminal law reform in Europe. It is time to break in into this process

and reflect on the success of past achievements. Reform of culture of

organisation, rather than legal reform should have immediate priority.
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Het WODC op internet:
www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onderzoek-

en Documentatiecentrum

(WODC) van het ministerie van

Justitie is via internet bereikbaar.

Het WODC is een kenniscentrum

op justitieel terrein dat een

wetenschappelijke bijdrage

levert aan de ontwikkeling en de

evaluatie van justitiebeleid. Op

deze nieuwe site is de volgende

informatie te vinden:

1. Organisatie (onder andere

beschrijvingen van de verschil-

lende afdelingen en de namen

van de medewerkers);

2. Publicaties;

– uitgebreide samenvattingen en

volledige teksten van de

nieuwste rapporten;

– inhoudsopgaven, voorwoord

en artikelen (pdf-files) van

Justitiële verkenningen; 

– jaarlijsten van rapporten en

Justitiële verkenningen;

– overige publicaties (onder

andere onderzoeksprogram-

mering van justitie);

3. Interessante verwijzingen

(overzicht van congressen en

studiedagen; bronnenlijst

inzake het ‘criminaliteits-

vraagstuk’);

Voor vragen over producten en

diensten van het WODC kunt u

terecht bij de WODC-informatie-

desk (e-mail: wodc-informatie-

desk@minjus.nl). Wij hopen op

deze wijze bij te dragen aan de

verspreiding van relevante kennis

en informatie buiten het ministe-

rie van Justitie.

Hans van Netburg (redacteur

WODC-site)

tel.: 070-370 69 19

fax: 070-370 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

WODC-Thesaurus 
‘Het criminaliteitsvraagstuk’
(3e herziene uitgave, 2003)

Het Wetenschappelijk Onderzoek-

en Documentatiecentrum

(WODC) van het Ministerie van

Justitie heeft de derde herziene

versie van de WODC-thesaurus

beschikbaar gemaakt op de

website van het WODC. Deze

gestructureerde standaard

trefwoordenlijst inzake het crimi-

naliteitsvraagstuk bestrijkt de

volgende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, delic-

ten/criminaliteitsvormen,

justitiële organisatie, politie,

slachtoffers, strafrechtspleging,

strafstelsel, gevangeniswezen,

reclassering en vreemdelingen.

Als extra hulpmiddel is ook een
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nieuwe uitgave van de geografi-

sche thesaurus beschikbaar.

De digitale uitgaven van beide

thesauri zijn te vinden op de

WODC-website (www.wodc.nl)

via de knop ‘publicaties’ en de

subknop ‘rapporten’. Tevens is de

gedrukte versie in een beperkte

oplage gratis beschikbaar op

aanvraag per e-mail:

a.eind@minjus.nl 

Themanummers Justitiële

verkenningen

Regelmatig worden, bij voor-

beeld ten behoeve van het

onderwijs, grote aantallen exem-

plaren van Justitiële verkennin-

gen 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 voorbe-

houd, 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

aangekondigde nummers wordt

verzocht contact op te nemen

met de redactie.

JV7, 2004, oktober/november: 

Lokaal veiligheids-

beleid 

JV8, 2004, december:

Cybercrime

JV9, 2004, december: 

Onderzoeks-

nummer 

Congressen

22-24 september:

Working with aggression and

violence

7 oktober:

Bestuurlijke boete in de praktijk

2 november:

Actualiteitenspecial jeugdstraf-

recht

3 november:

De Europese Grondwet en de

gevolgen voor het Nederlandse

opsporings- en vervolgingsbeleid

25 november:

De gevolgen van recente regel-

geving voor de praktijk

Hieronder volgen meer uitge-

breide beschrijvingen van deze

congressen.

Working with aggression and

violence; 2nd International

Icart Conference (International

Center for Aggression

Replacement Training)

At this conference there will be

Aggression Replacement

Training programs developed for

different populations, but also

with programs that need to be

more fully worked out. For

instance, for high-risk psycho-

pathic and forensic psychiatric

patients. The conference
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scientific program has been also

explicity set up with the space for

complementary developments

with regard to research and

training in the field of managing

aggression and violence in

psychiatry in general, and for

diagnosis and assessment of

aggressive and violent behavior

for such purposes as evaluation

and research. Therefore a sister

organisation, the European

Violence in Psychiatry Research

Group (EVIPRG), will provide

presentations on aggression

management in mental health

institutions. Connecting,

partnership for consultancy and

training in the recognition, pre-

vention and therapeutic manage-

ment of aggression and violence

in (mental) health care, will

provide presentations on the trai-

ning of health care professionals.

Datum: 22-24 september

Plaats: De Meervaart, Amsterdam

Informatie en aanmelding:

www.oudconsultancy.nl/icart/

icartgeneralinfo.html

Bestuurlijke boete in de praktijk

De bestuurlijke boete neemt een

steeds belangrijker plaats in het

bestuursrechtelijk sanctierecht

in. Op dit moment komt de

bestuurlijke boete al in meer dan

zestig wetten voor, waaronder de

Warenwet, Mededingingswet,

socialezekerheidswetgeving en

de fiscale wetgeving. Door de

spoedige invoering van de vierde

tranche Algemene wet bestuurs-

recht waarin het wettelijk kader

voor de bestuurlijkeboeteproce-

dure wordt vastgelegd, zal het

belang van de bestuurlijke boete

als sanctie-instrument alleen

maar toenemen. Thema’s:

Toezicht, onderzoeksbevoegd-

heden en bewijs; Evenredigheid

en samenloop van sancties;

Boeteprocedure en rechtsbe-

scherming; Bestuurlijke boete

in het publieke domein.

Sprekers zijn onder anderen:

mr. dr. O.J.D.M.L. Jansen

(Senioronderzoeker, Centrum

voor Rechtshandhaving en

Europese Integratie, Universiteit

Utrecht); mr. M.C.D. Embregts

(Medewerker wetenschappelijk

bureau, Hoge Raad der

Nederlanden); mr. dr. A.R.

Hartmann (Universitair docent

Strafrecht, Erasmus Universiteit

Rotterdam); mr. drs. M.J. Bloot

(Sr. medewerker Competentie-

centrum Juridische Zaken,

Autoriteit Financiële Markten);

mr. J.P. Klevant Groen (Bestuurlijk

beleidsmedewerker, Gemeente

Dronten, Lid Commissie

Juridische Zaken van de VNG).

Bestemd voor: juridisch mede-

werkers en boetefunctionarissen

bij toezichthouders en inspectie-

diensten; juridisch medewerkers,

toezichthouders en beleids-

medewerkers bij gemeenten,

provincie, rijk en zelfstandig
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bestuursorganen; advocaten;

bedrijfsjuristen; medewerkers bij

de rechterlijke macht.

Datum: 7 oktober 09.30u.-17.15u.

Plaats: World Trade Centre

Rotterdam

Informatie: Programma: mr. Lot

de Jongh, congresontwikkelaar,

Lot.de.Jongh@reedbusiness.nl.

Organisatorisch: Susan Beaujean,

projectassistente,

Susan.Beaujean@reedbusiness.nl,

tel.: 070-441 57 43. 

Actualiteitenspecial jeugd-

strafrecht

Het jeugdstrafrecht is een actief

rechtsgebied dat zich kenmerkt

door ontwikkelingen in wetge-

ving en jurisprudentie. Om bij te

blijven geeft deze cursus een

overzicht van de actualiteiten op

dit gebied. De middag begint met

een korte inleiding over de ver-

schillen tussen het jeugdstraf-

recht en het commune strafrecht.

De docenten gaan vervolgens in

op de meest voorkomende juri-

dische en praktische problemen.

Hoe ziet het traject van aanhou-

ding tot strafzitting eruit?

Wat voor invloed heeft het

ontwikkelingsniveau van de

verdachte op dit traject? Welke

straffen en maatregelen kan een

rechter opleggen? Is de ene straf

effectiever dan de andere? Welke

rol speelt rapportage? En wat is

de relatie met het kinderbescher-

mingsrecht? Centraal tijdens

deze actualiteitenspecial staan

de ontwikkelingen die zich met

name in het afgelopen jaar

hebben voorgedaan. Maar ook

besteden de docenten uitgebreid

aandacht aan veranderingen in

de nabije toekomst. Kortom, in

één dag een compleet beeld van

het jeugdstrafrecht. De diverse

achtergronden van de docenten

waarborgen de kwaliteit van

deze cursus. Onderwerpen:

Korte inleiding jeugdstrafrecht,

verschillen met het commune

strafrecht; Jeugdstrafrecht, feiten

en laatste ontwikkelingen, bezien

vanuit de advocaat; Idem, bezien

vanuit politie en O.M.;

Jeugdstrafrecht vanuit de zit-

tingsrechter; Casus; Straffen en

maatregelen in jeugdzaken.

Voor: advocaten, O.M., rechter-

lijke macht, medewerkers

ministerie van Justitie, juristen

bij de politie. Docenten: mw. mr.

B.M.R.M. Edelhauser (advocaat-

generaal, ressortsparket, Den

Haag; mw. mr. S.B. de Pauw

Gerlings (vice-president/kinder-

rechter, rechtbank Rotterdam);

mr. J. Spigt (advocaat, Houwing

Keijzerwaard & Spigt Advocaten

en bemiddelaars, Rotterdam. 

Datum: 2 november,  

14.30-21.00 u.

Plaats: Mercure,

Utrecht/Nieuwegein

Informatie: Inhoudelijk:

mr. Mariëlle van Vulpen

(congresmanager), 
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tel.: 070-278 94 26, 

e-mail: m.v.vulpen@sdu.nl.

Organisatorisch: drs. Marlies

Doeven (congrescoördinator),

tel.: 070-378 95 33, 

e-mail m.doeven@sdu.nl

De Europese Grondwet en de

gevolgen voor het Nederlandse

opsporings- en vervolgings-

beleid

Op deze conferentie staat het

vierde hoofdstuk van de nieuwe

Europese Grondwet centraal. Dit

vierde hoofdstuk, ruimte van vrij-

heid, veiligheid en rechtvaardig-

heid, roept een aantal belangrijke

vragen op met betrekking tot het

Nederlandse opsporings- en

vervolgingsbeleid: Komt er een

centraal of een federaal Europees

Strafrecht? Gaat er een Europees

Openbaar Ministerie komen?

Een Europese (straf)rechtbank?

Een Europees Wetboek van

Strafrecht? Een Europees

Wetboek van Strafvordering?

Gaat er een Europese executieve

politie komen? En welke ruimte

is er voor democratische con-

trole? Mr. J.P.H. Donner (minister

van Justitie), prof. mr. H. de

Doelder (hoogleraar straf- en

strafprocesrecht aan de Erasmus

Universiteit Rotterdam), mr. G.

de Vries (veiligheidscoördinator

Europese Unie), dr. mr. D.W.

Steenhuis (lid van het College

van Procureurs-Generaal), prof.

dr. J.A.E. Vervaele (directeur

Centrum voor Rechtshandhaving

en Europese Integratie), prof. dr.

W. Bruggeman (BeNeLux

Universiteit, voormalig Deputy

Director Europol), P. van Zunderd

(korpschef KLPD), M.G. Kennedy

(president Eurojust), prof. dr.

C.J.C.F. Fijnaut (hoogleraar straf-

recht aan de Universiteit Tilburg),

mr. R.J. Manschot (national

member Eurojust), en de leden

van de Vaste Tweede Kamer

Commissie voor Justitie: mr.

C. Çörüz (CDA), mr. A. Wolfsen

(PvdA), mr. B.O. Dittrich (D66),

mevr. M. Vos (Groen Links), mr.

J.M.A.M. de Wit (SP).

Datum: 3 november, 

09.00-17.00 u.

Plaats: Sociëteit De Witte,

Den Haag

Informatie: www.kerckebosch.nl.

Inschrijving: Stephanie van de

Linden-Copier, tel.: 030-698 42 22

of per e-mail:

studiecentrum@kerckebosch.nl

De gevolgen van recente regel-

geving voor de praktijk

Het nationale uitleveringsrecht

staat bloot aan invloeden door

nieuwe ontwikkelingen binnen

de EU en door de verdere

internationalisering van het

strafrecht. Niet langer kunnen de

uitleveringswet en de traditionele

uitleveringsverdragen als enig

toetsingsinstrument dienen bij

de beoordeling van uitleverings-

verzoeken gericht aan
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Nederland. Zo zal naar alle

waarschijnlijkheid in de loop

van 2004 het Europees

Arrestatiebevel worden

ingevoerd. Een aantal recent tot-

standgekomen internationale

verdragen, bijvoorbeeld die over

de bestrijding van terrorisme,

bevat ook voorzieningen in

verband met uitlevering. Met

name het internationaal belang

tot bestrijding van terrorisme

kan conflicteren met de conven-

tionele uitleveringsexcepties.

Daarnaast doen ook het

Europees Arrestatiebevel en

andere actuele ontwikkelingen

binnen de EU hun invloed

gelden op de complexe materie

van uitleveringen. De actualiteit

van uitleveringen en overleverin-

gen komt ook tot uitdrukking in

het opkomend belang en tegelijk

rechts-politieke spanningsveld

in verband met het verstrekken

door andere staten aan Neder-

land van zogeheten dubbele

WOTS-garanties. Tijdens deze

praktijkcursus worden de nieuwe

grenzen van het nationale uitle-

veringsrecht en het Europees

Arrestatiebevel nader verkend,

waarvoor een drietal experts op

dit gebied lezingen verzorgt.

Onderwerpen: korte schets

van het uitleveringsrecht; het

Europees Arrestatiebevel;

Rechtspraak Overleveringskamer

Amsterdam. Voor: advocatuur;

O.M. en rechterlijke macht;

politie; ministerie van Justitie;

ministerie van BZK; bureaus

voor rechtshulp; vreemdelingen-

organisaties. Docenten: mw. mr.

F. Dekkers (officier van justitie,

Arrondissementsparket

Amsterdam); mw. mr. M.T.E.

Ford-Claasen (coördinator

Internationaal Rechtshulp-

centrum (IRC)); prof. dr. 

G.G.J. Knoops LL.M. (hoogleraar

strafrecht en strafprocesrecht,

Willem Pompe Instituut

Universiteit Utrecht, nationaal en

internationaal strafrechtadvocaat

Knoops & Partners Advocaten,

Amsterdam); dr. B. Stapert

(onderzoeker Willem Pompe

Instituut, Universiteit Utrecht). 

Datum: 25 november, 

09.30-16.30 u.

Plaats: Hotel Heidepark, Bilthoven

Informatie: Inhoudelijk:

mr. Mariëlle van Vulpen 

(congresmanager), 

tel.: 070-278 94 26, e-mail:

m.v.vulpen@sdu.nl. 

Organisatorisch: drs. Marlies

Doeven (congrescoördinator), 

tel.: 070-378 95 33, e-mail:

m.doeven@sdu.nl
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Rubrieken 

Algemeen

Strafrecht en strafrechtspleging

Criminologie

Gevangeniswezen/tbs

Reclassering

Jeugdbescherming en 

-delinquentie

Politie

Verslaving

Slachtofferstudies

Preventie van criminaliteit

Literatuurinformatie
Van de artikelen die in deze

rubriek zijn samengevat, kunnen

medewerkers van het kerndepar-

tement en de uitvoeringsorgani-

saties van de ministeries van

Justitie en BZK kopieën aanvra-

gen bij de documentatieafdeling

van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatie-

centrum van het ministerie van

Justitie. 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.

U kunt zich wenden tot de

Informatiedesk van het WODC,

Postbus 20301, 2500 EH

Den Haag, tel.: 070-370 65 53

(09.00u.-13.00u.). E-mail: wodc-

informatiedesk@minjus.nl

Strafrecht en strafrechts-
pleging

1
Feld, B.C.
The politics of race and juvenile

justice; the ‘due process revolu-

tion’ and the conservative

reaction

Justice quarterly, 20e jrg., nr. 4,

2003, p. 765-800

De rassenkwestie heeft in de

tweede helft van de twintigste

eeuw twee tegengestelde invloe-

den gehad op het jeugdstrafrecht

in de Verenigde Staten. Vanaf de

jaren vijftig en zestig heeft het

Hooggerechtshof de zoge-

noemde ‘due process revolution’

doorgevoerd waarbij de burger-

rechten van zwarten werden

versterkt, hun positie werd

beschermd en de bevoegdheden

van de staat om dwang uit te

oefenen werden beperkt. De

tweede fase van de hervorming

van het jeugdstrafrecht vormt

een reactie op demografische

veranderingen in de

Amerikaanse steden tussen de

jaren zestig en tachtig, die het

ontstaan markeren van een

zwarte onderklasse die leeft in

aparte wijken, gekenmerkt door

armoede en geweld. Door de

grote aandacht van de media

voor deze situatie, is er voor het
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publiek een ‘harde’ relatie

ontstaan tussen ras en jeugd-

criminaliteit, wat door politici is

aangegrepen om politiek voor-

deel te behalen. Volgens de

auteur zijn geconcentreerde

armoede, de isolatie van etni-

sche minderheden en de daaruit

voortkomende misdaad de

gevolgen van een overheidsbe-

leid dat ongelijkheid produceert.

De identificatie van de crimineel

met ‘de zwarte man in de grote

stad’ heeft het punitieve klimaat

versterkt. Het zou beter zijn om

misdaad te voorkomen door

meer werkgelegenheid en beter

onderwijs. Het jeugdstrafrecht is

een straffende instantie gewor-

den in dienst van de sociale con-

trole van ‘andermans kinderen’.

De auteur eindigt met een

oproep aan de politiek om de

raciale en sociale ongelijkheden

weg te nemen en op te houden

met een retoriek die rassenhaat

oproept. ‘We zijn met z’n allen

verantwoordelijk voor al onze

kinderen.’

Met literatuuropgave.

2
Hayes, H., K. Daly
Youth justice conferencing and

reoffending

Justice quarterly, 20e jrg., nr. 4,

2003, p. 725-764

In veel Angelsaksische landen

wordt sinds een jaar of vijftien

gebruikgemaakt van overleg

(‘conferencing’) als alternatieve

afdoening van een strafbaar feit,

gepleegd door een jeugdige. In

plaats van de zaak voor de rech-

ter te brengen kan de politie of

het O.M. besluiten tot een

bespreking van het delict met

de dader en zijn familie, het

slachtoffer en zijn helpers, een

politiefunctionaris en een

gespreksleider. Dat overleg duurt

één tot anderhalf uur en bestaat

uit drie fases: de introductie, de

bespreking van het delict en de

gevolgen ervan en de overeen-

stemming over wat er verder

gebeuren moet. De auteurs van

dit artikel bespreken de theo-

retische achtergronden van deze

afdoening en de onderzoeken

die zijn gedaan naar het effect

ervan op het recidivepatroon van

de daders. Ze presenteren ook

nieuwe gegevens over die reci-

dive, ontleend aan een project in

Zuid-Australië. Daarbij hebben

ze gekeken naar feitelijke ‘confe-

rences’ en aan de hand van poli-

tiegegevens onderzocht welke

invloed die specifieke ‘conferen-

ces’ en de kenmerken van de

daders hebben op recidive. Zij

concluderen dat daders die spijt

toonden over hun delict en bij

wie de ‘conferences’ eindigden in

een consensus over de te nemen

maatregelen minder geneigd

waren opnieuw delicten te

plegen. 

Met literatuuropgave.
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Criminologie

3
Fergusson, D.M., L.J. Horwood
e.a.
Ethnicity and criminal convicti-

ons; results of a 21-year longitu-

dinal study

The Australian and New Zealand

journal of criminology, 36e jrg.,

nr. 3, 2003, p. 354-367

Het is overduidelijk dat er in

Nieuw-Zeeland meer processen-

verbaal worden opgemaakt van

delicten gepleegd door Maori’s

dan door niet-Maori’s. Ook

blijken zij vaker te worden

veroordeeld voor een gepleegd

delict. In deze studie wordt de

mogelijke etnische discriminatie

bekeken ten aanzien van offi-

cieel geregistreerde veroorde-

lingen in een onderzoeksgroep

van 1265 kinderen (635 jongens

en 630 meisjes) uit Christchurch

in Nieuw-Zeeland, die werden

gevolgd vanaf hun geboorte in

1977 tot hun 21e jaar. Er werden

gegevens verzameld en beoor-

deeld ten aanzien van deze

officieel geregistreerde veroor-

delingen (17-21 jaar), zelfge-

noemde etnische afkomst

(21 jaar), zelfgemelde wetsover-

tredingen (17-21 jaar), sociaal-

economische gezinssituatie,

schoolverlaten zonder diploma

en sekse. Het blijkt dat de cijfers

voor veroordeling bij jonge

Maori’s 4,1-5,9 keer hoger lagen

dan bij niet-Maori’s. Dit komt

voor een groot deel overeen met

het getalsmatige verschil voor

zelfvermelde wetsovertredingen.

Maar zelfs bij statistische

controle van deze zelfgemelde

criminaliteit en individuele

kenmerken (sekse, sociaal-

economische status en scholing),

was er bij de Maori’s sprake van

veroordelingscijfers die 1,6-1,8

keer hoger lagen dan die van

niet-Maori’s met een vergelijk-

bare sociaal-economische

achtergrond en geschiedenis van

wetsovertredend gedrag. Hieruit

kan voorzichtig geconcludeerd

worden dat er inderdaad sprake

is van vooroordelen bij het

proces van arrestatie en veroor-

deling.

Met literatuuropgave.

4
Hogg, R., K. Carrington
Violence, spaciality and other

rurals

The Australian and New Zealand

journal of criminology, 36e jrg.,

nr. 3, 2003, p. 293-319

Getalsmatig gezien wordt de

meeste criminaliteit in Westerse

landen gepleegd in de grote

steden, omdat hier de meeste

mensen wonen. Toch betekent

dit niet dat criminaliteit in niet-

stedelijke gebieden geen signifi-

cant of distinctief fenomeen is,

dat de moeite waard is bestu-

deerd te worden. Totnogtoe
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werden geweldsdelicten die op

het platteland plaatsvinden,

benaderd als een kleinschaliger

versie van de stedelijke proble-

matiek. Of ze werden beschouwd

als uitvloeisel van stedelijke

problemen. In veel sociologisch

onderzoek blijft geweld op het

platteland onzichtbaar, doordat

de bevolking hier bekeken wordt

vanuit de idealistische opvatting

dat het hier een typische, klein-

schalige, traditionele gemeen-

schap betreft, gekenmerkt door

sterke cohesie, intimiteit en

solidariteit. Maar wat deze

verbondenheid verbergt in

plaats van onthult – geweld

binnen het gezin – blijft zo

onzichtbaar. De auteurs maken

dit met hun onderzoek op het

platteland van New South Wales,

Australië, wél zichtbaar. Zij con-

stateren dat er op het platteland

sprake is van complexe en

diverse sociaalruimtelijke rela-

ties, waardoor met name het

geweld binnen blanke families

verborgen blijft, in tegenstelling

tot de zichtbaarheid van geweld

binnen Aboriginal families en

gemeenschap. De eerder

genoemde imaginaire en mythi-

sche aspecten van de constructie

van het beeld van het platteland,

verdienen het daarom mee te

worden genomen in toekomstig

criminologisch onderzoek.

Met literatuuropgave.

5
Kleck, G. 
Measures of gun ownership levels

for macro-level crime and

violence research

Journal of research in crime and

delinquency, 41e jrg., nr. 1, 2004,

p. 3-36

In studies over het macrover-

band tussen vuurwapenbezit en

criminaliteit worden altijd

bepaalde indicatoren gebruikt,

zoals het percentage huishou-

dens met een vuurwapen of het

percentage gewapende overval-

len. De auteur onderzoekt de

criteriumvaliditeit van 25 door

onderzoekers vaak gebruikte

indicatoren door validiteitcoëffi-

ciënten te berekenen die uit

Pearson-correlatiecoëfficiënten

bestaan tussen bepaalde directe

en indirecte indicatoren van

wapenbezit. Deze berekening

wordt uitgevoerd bij zeer

omvangrijk analysemateriaal

met betrekking tot zowel

Amerikaanse gegevens (op state-

lijk, stads- en longitudinaal

niveau) en internationale gege-

vens van 36 landen. Van de in

deze talrijke studies gebruikte

indicatoren blijken er slechts

drie een acceptabele validiteit te

bezitten: de 5-item wapenfactor

van Kleck en Patterson, de

wapendichtheid van Cook en het

percentage met een vuurwapen

gepleegde zelfmoorden (‘percen-

tage suicide with guns’, PSG). De
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auteur concludeert dat het

meeste in het verleden gedane

onderzoek weinig validiteit heeft

en dat de beste indicator de PSG

is. Maar deze PSG is niet te

gebruiken in longitudinale stu-

dies waardoor het vinden van

trends bijna onmogelijk wordt.

Hoge prioriteit heeft onderzoek

waarin wapenbezit van crimine-

len onderscheiden wordt van

wapenbezit van niet-criminelen. 

Met literatuuropgave.

6
Reisig, M.D., J.M. Cancino
Incivilities in nonmetropolitan

communities; the effects of

structural constraints, social

conditions, and crime

Journal of criminal justice,

32e jrg., nr. 1, 2004, p. 15-29

Verslag wordt gedaan van een

onderzoek naar de invloed van

structurele kenmerken van buur-

ten (armoede en werkloosheid)

en sociale cohesie en informele

sociale controle op de mate

waarin mensen hun omgeving

zien als crimineel en asociaal

(lawaaiige buren, openbare

dronkenschap, drugshandel).

Anders dan in eerdere onderzoe-

ken, is dit onderzoek beperkt tot

buurten in kleine en middelgrote

steden. Uit de resultaten blijkt

dat mensen in ‘arme’ buurten

hun omgeving negatiever

beschrijven dan mensen in

‘rijkere’ buurten. Mensen in

buurten met een sterke sociale

samenhang waren echter minder

negatief over hun buurt dan

anderen. Wanneer de invloed

van beide factoren apart wordt

bekeken, blijkt dat sociale

cohesie een belangrijker factor is

dan de sociaal-economische.

‘Informele sociale controle’

blijkt, tot verrassing van de

onderzoekers, geen onafhanke-

lijk effect te hebben op de wijze

waarop mensen hun buurt

ervaren. Het negatieve effect van

een ‘arme’ buurt wordt er ook

niet door weggenomen. De

onderzoekers kunnen alleen

een speculatieve verklaring

bedenken voor deze bevinding.

Met literatuuropgave.

7
Sheehy, E. 
Advancing social inclusion; the

implications for criminal law

and policy

Canadian journal of criminology

and criminal justice, 46e jrg.,

nr. 1, 2004, p. 73-95

De auteur wil met haar essay

aanwijzingen geven hoe met

behulp van het strafrecht beleid

te maken is dat groepen in de

samenleving beschermt tegen

maatschappelijke uitsluiting,

achterstelling of marginalisering.

Ze doet dit door het strafrecht

opnieuw te duiden vanuit het

standpunt van maatschappelijke

insluiting. Hierbij laat ze zien
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waarom het functioneren van

het strafrecht in de praktijk leidt

tot uitsluiting, tot het gevoel dat

veel burgers hebben er niet bij te

horen. In dit verband bespreekt

ze diverse onderwerpen, zoals de

definitie van criminaliteit, de rol

van rechtshandhaving en het

gebruik van de gevangenisstraf

als ultieme sanctie, waarbij ze

steeds aangeeft op welke wijze

overheid en maatschappelijke

groeperingen hun strategie kun-

nen uitstippelen en elkaar kun-

nen consulteren. In haar analyse

toont ze aan dat strafrecht en het

streven naar insluiting op

gespannen voet met elkaar staan

en wijst ze er nadrukkelijk op dat

bij het opheffen van deze span-

ning de beleidsmakers niet om

strafrechtshervorming heen

kunnen. 

Met literatuuropgave.

Reclassering

8
Drapeau, M., C.A. Körner e.a.
Treatment at La Macaza Clinic;

a qualitative study of the sexual

offenders’ perspective

Canadian journal of criminology

and criminal justice, 46e jrg.,

nr. 1, 2004, p. 27-44 

Over hoe pedofiele delinquenten

denken over hun therapie, is nog

weinig bekend. Daarom inter-

viewden de auteurs 24 mannen

uit La Macaza, een gevangenis in

Quebec waar pedofielen therapie

krijgen die als doorsnee aange-

merkt kan worden. In deze

gesprekken konden de geïnter-

viewden zich zo vrij als mogelijk

uitspreken. Er bleken drie hoofd-

thema’s naar voren te komen:

opvattingen over het vrijwillige

karakter van de behandeling, de

motieven om in therapie te gaan

en het nut ervan. Over het alge-

meen beschouwden de geïnter-

viewden de therapie als de eerste

gelegenheid hun problemen te

uiten en daarbij serieus genomen

te worden. De therapie werd ook

gezien als een ‘beschermend

schild’ tegen impulsieve uitbar-

stingen niet alleen van zichzelf

maar ook van andere gevange-

nen. Velen hoopten een gevoel

van zelfsturing te verkrijgen. Dat

het therapeutisch programma

een duidelijke en solide structuur

heeft, kwam naar voren als een

cruciale succesfactor. Als logi-

sche vervolgstap op hun onder-

zoek zien de auteurs onderzoek

over de relatie tussen motieven

om in therapie te gaan en de uit-

komst daarvan. Ook onderzoek

onder pedofielen die geloven in

de voordelen van therapie, maar

die ervan overtuigd zijn dat het

geen effect zal hebben op hun

seksuele voorkeuren, zien de

auteurs als nuttig. 

Met literatuuropgave.
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9
McCollister, K.E., M.T. French
e.a.
Post-release substance abuse

treatment for criminal offenders;

a cost-effectiveness analysis

Journal of quantitative crimino-

logy, 19e jrg., nr. 4, 2003, p. 389-

407

Is het plaatsen van ex-gedeti-

neerden in het Crest Outreach

Center in Delaware, een inten-

sieve arbeidstherapeutische

behandeling en nazorgprogram-

ma voor delinquenten met pro-

blemen in verband met midde-

lengebruik, een kosteneffectieve

investering? Met het antwoord

op deze vraag houden de auteurs

zich in dit artikel bezig naar aan-

leiding van een onderzoek naar

de kosten en baten van Crest.

De studie heeft plaatsgevonden

door middel van een analyse op

de data van delinquenten in het

Crest-arbeidsprogramma

(N=378) en in het arbeids- én

nazorgprogramma (N=209),

alsmede op de data van een con-

trolegroep van niet-behandelde

delinquenten (N=249). Als para-

meter voor effectiviteit van de

behandeling heeft men het

aantal dagen genomen dat delin-

quenten gedetineerd hebben

gezeten in de anderhalf jaar na

de behandeling c.q. het nazorg-

programma. Hoewel de auteurs

in verband met methodische

kanttekeningen een voorbehoud

maken voor de betekenis van de

uitkomsten voor beleid, luidt

hun conclusie dat deelname in

het arbeidsprogramma leidt tot

dertig dagen (29%) en deelname

aan beide voorzieningen tot 49

dagen minder detentie (43%)

dan bij niet-behandelde delin-

quenten. Daarmee is de behan-

deling zeer kosteneffectief, daar

tegenover de 49 uitgespaarde

dagen detentie, een kostprijs

staat van 65 dollar per dag voor

het arbeidsprogramma en 19

dollar per dag voor de nazorg.

Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en 
-delinquentie

10
Demuth, S., S.L. Brown
Family structure, family proces-

ses, and adolescent delinquency;

the significance of parental

absence versus parental gender

Journal of research in crime and

delinquency, 41e jrg., nr. 1, 2004,

p. 58-81

Eenderde van alle kinderen in

de Verenigde Staten heeft een

ongetrouwde moeder en meer

dan de helft van hen zal in z’n

jeugd enige tijd doorbrengen in

een éénoudergezin. Het aantal

alleenstaande vaders neemt

enorm toe. Eerder is onderzoek

verricht naar de verschillen

tussen het opgroeien in een
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gezin met zowel een moeder

als een vader of alleen met een

moeder, op delinquent gedrag

van jongeren. De onderzoekers

breiden dit uit met hun studie

naar het verband tussen delin-

quent gedrag en opgroeien bij

de vader. Hiermee wordt het

mogelijk mechanismen op te

sporen die delinquent gedrag

bevorderen bij het opgroeien in

een éénoudergezin. Vooral

wordt duidelijk of dit verband

voornamelijk het gevolg is van

de afwezigheid van één van de

ouders of van de sekse van de

ouder. Na analyse van data

afkomstig van de in 1995 uitge-

voerde nationale, longitudinale

studie naar de gezondheid van

adolescenten, blijkt dat jongeren

uit een éénoudergezin delin-

quenter zijn dan diegenen die

bij beide biologische, getrouwde

ouders wonen. Deze verschillen

worden kleiner wanneer

verschillende gezinsprocessen

worden meegewogen. In een

gezinsstructuur met een alleen-

staande vader blijken adoles-

centen meer delinquent gedrag

te vertonen dan bij alleen-

staande moeders, doordat

vaders minder direct of indirect

toezicht houden op hun kinde-

ren.

Met literatuuropgave.

11
Fagan, A.A., J. Western
Gender differences in the

relationship between offending,

self-harm and depression in ado-

lescence and young adulthood

The Australian and New Zealand

journal of criminology, 36e jrg.,

nr. 3, 2003, p. 320-337

Criminaliteit en psychische aan-

doeningen zijn beide urgente

sociale problemen in Australië,

vooral bij adolescenten en bij

jongvolwassenen. Beide soorten

problemen rechtvaardigen

initiatieven tot preventie en

interventie. Hoewel er in eerdere

studies enig bewijs is gevonden

voor een samenhang tussen

beide problemen, is er nog

weinig onderzoek gedaan naar

het causale verband tussen het

plegen van misdrijven en geeste-

lijke gezondheid, speciaal wat

betreft jonge mensen. In deze

studie wordt dit mogelijke

verband bestudeerd aan de hand

van gegevens afkomstig van de

‘Sibling Study’: een longitudinaal

onderzoek naar zelfgemeld

delinquent gedrag door 731

adolescenten en jongvolwasse-

nen in het zuidoosten van

Queensland, Australië. Het blijkt

dat wetsovertredend gedrag bij

jonge vrouwen (inclusief illegaal

drugsgebruik) leidt tot een

toename van zelfbeschadiging

en depressie. Dit was niet het

geval bij jonge mannen.
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Daarentegen bleek een slechte

geestelijke gezondheid, geken-

merkt door het hebben van

weinig zelfvertrouwen, weinig

toekomstperspectief en het

gevoel dat het leven erg verwar-

rend is, geen invloed te hebben

op de mate van delinquent

gedrag. Dit geldt voor beide

seksen. Implicaties voor preven-

tie en interventie worden vervol-

gens besproken, waarbij door de

auteurs de nadruk wordt gelegd

op het treffen van voorzieningen

ten behoeve van de geestelijke

gezondheidszorg voor jonge

vrouwen binnen het rechts-

systeem in Australië.

Met literatuuropgave.

12
Lattimore, P.K., J.M. Macdonald
e.a. 
Studying the characteristics of

arrest frequency among paroled

youthful offenders

Journal of research in crime and

delinquency, 41e jrg., nr. 1, 2004,

p. 37-57

In de loop der tijd is er door

onderzoekers veel werk verzet

om analytische modellen te

maken voor het verklaren van het

verschijnsel ‘criminele loopbaan’.

Bepaalde methodologische pro-

blemen zijn daarbij echter blijven

liggen. Het bijzondere van het

onderzoek van de auteurs is dat

zij als onderzoeksinstrument de

negatieve binomiaal techniek

hanteren – en niet de Poisson-

methode –, waarmee ze hopen

verklarende variabelen op te

kunnen sporen die niet alleen

van invloed zijn op de aanhou-

dingsfrequentie, maar óók op

de spreiding (variantie) daarvan.

Ze bestudeerden het gedrag van

twee cohorten – 1981/1982 en

1986/1987 – bestaand uit door de

California Youth Authority voor-

waardelijk gestrafte jongeren.

Gekeken werd naar drie risicoca-

tegorieën – antisociaal gedrag,

persoonlijke kenmerken en de

gezinssituatie – en de invloed

hiervan op de aanhoudingsfre-

quentie in de eerste drie jaar na

vrijlating. Het blijkt dat de meeste

op deze frequentie van invloed

zijnde factoren, bijvoorbeeld

bendelidmaatschap, gewelddadig

gedrag en vroegtijdige school-

uitval, ook van invloed zijn op de

variantie van die frequentie. Bij

degenen die zich gewelddadig

gedroegen tijdens hun detentie

werd een hoge frequentie gevon-

den, evenals bij ouderen. 

Met literatuuropgave.

Politie

13
Bomar Jr., G.
Responsive tactics; police

methods used to prevent 

non-stranger violence in the

workplace
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Security journal, 16e jrg., nr. 3,

2003, p. 19-35

Met dit kwalitatieve onderzoek

hoopt de auteur uiteindelijk

bepaalde methodes te kunnen

onderscheiden die worden toe-

gepast door politieambtenaren

die zijn belast met preventie van

criminaliteit binnen cliëntenor-

ganisaties die zich bezighouden

met de ontwikkeling van preven-

tieprogramma’s ten aanzien van

geweld op de werkvloer,

gepleegd door bekenden. Tevens

probeert hij zowel de bevorde-

rende factoren als de barrières

met betrekking tot hun mede-

werking te achterhalen. De

onderzoeker ontwikkelt en toetst

hiertoe een interviewopzet,

bestaande uit elf onderdelen.

Deze legt hij voor aan een steek-

proef van vijftien hogergeplaat-

ste politiemensen, die zijn belast

met criminaliteitspreventie. De

vraaggesprekken vonden plaats

in vijftien politiekorpsen (klein,

middelgroot en groot) in een

staat in het zuiden van de

Verenigde Staten. De verkregen

gegevens werden geanalyseerd

door middel van een doorlo-

pende vergelijkende analyse.

Uit deze responsieve werkwijze,

die beschouwd kan worden als

kenmerkend fenomeen, komen

de verschillende methodes naar

boven die door de politie werden

gebruikt om geweld op de werk-

vloer door bekenden tegen te

gaan. Binnen het proces van

responsieve tactieken, spraken

de politieambtenaren over

diverse gehanteerde technieken.

Deze kunnen worden onderver-

deeld in drie categorieën: beoor-

deling van de situatie, advisering

en assistentieverlening. Deze

resultaten hebben consequenties

voor het beleid van de politie en

de mogelijke uitbreiding van

situationele criminaliteits-

preventie.

14
Zhao, J.S., N. He e.a.
Community policing; did it

change the basic functions of

policing in the 1990’s? A national

follow-up study

Justice quarterly, 20e jrg., nr. 4,

2003, p. 697-724

‘Community oriented policing’

(COP) heeft politieorganisaties

in de jaren negentig aangezet tot

ingrijpende organisatorische

veranderingen om dichter bij de

burger te geraken. In hoeverre

COP de prioriteiten samen-

hangend met de drie kernfunc-

ties van de Amerikaanse politie 

– criminaliteitsbeheersing, orde-

handhaving en dienstverlening –,

heeft veranderd, onderzochten

de auteurs in drie studies in

1993, 1996 en 2000. Hierin

werden organisatiebestuurders

uit 47 staten schriftelijk onder-

vraagd. De onafhankelijke

variabelen waren het niveau van
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gewelddadige criminaliteit,

de mate van adoptie van COP-

programma’s, de personele

invulling hiervan, stadsgrootte

en de subjectieve perceptie van

het topmanagement inzake de

voortgang van COP in de afge-

lopen drie jaar. Multivariate

regressie bracht aan het licht dat

prioriteiten grotendeels ongewij-

zigd waren gebleven met dien

verstande dat in de loop der tijd

gemikt werd op een steeds hoger

prestatieniveau. Om een defini-

tief oordeel te vellen is het echter

nog veel te vroeg.

Met literatuuropgave. 

Verslaving

15
Miller, J.M., B.A. Koons-Witt
e.a.
Barriers to evaluating the effecti-

veness of drug treatment behind

bars

Journal of criminal justice, 32e

jrg., nr. 1, 2004, p. 75-83

Binnen detentiesettings in de

Verenigde Staten wordt sinds ‘the

war on drugs’ een veelheid van

behandelprogramma’s aangebo-

den, gericht op delinquenten

met verslavingsproblematiek.

In handen van justitie is het een

van de belangrijkste interventie-

strategieën om de spiraal drugs-

gebruik-criminaliteit te door-

breken. De praktijk leert dat de

programma’s tussen de verschil-

lende staten erg uiteenlopen,

hetgeen te maken heeft met

belemmeringen die vooral bij

het implementeren van de pro-

gramma’s worden ondervonden.

Dit artikel is gewijd aan een

casestudy naar deze implemen-

tatieproblemen en de wijze

waarop samenloop met andere

optredende hindernissen ervoor

zorgt dat het problematisch

wordt om de programma-

effecten te bepalen. De studie,

die betrekking heeft op de eva-

luatie van een residentieel

behandelprogramma in South

Carolina, onderscheidt model-

matig een viertal domeinen van

evaluatiebelemmerende facto-

ren: het commitment binnen de

instelling, de implementatie en

therapeutische dienstverlening,

het onderzoeksdesign en de

kwaliteit van de data. De auteurs

hebben vastgesteld dat deze

domeinen elkaar wederkerig

beïnvloeden en ze laten zien op

welke wijze deze beïnvloeding

een effectieve evaluatie van het

programma in de weg kan staan.

Met literatuuropgave. 

16
Valdez, A. en S.J. Sifaneck
‘Getting high and getting by’;

dimensions of drug selling beha-

viours among American Mexican

gang members in South Texas

Journal of research in crime and

161Literatuuroverzicht



delinquency, 41e jrg., nr. 1, 2004,

p. 82-105

In de onderzoeksliteratuur blijkt

dat het doorgaans ingewikkeld is

om de rol te expliciteren die

bendes en hun leden spelen op

de drugsmarkt. In het bijzonder

geldt dit voor het verband tussen

drugsgebruik en dealgedrag van

bendeleden. In dit artikel

beschrijven de auteurs de resul-

taten van een veldstudie onder

26 Mexicaans-Amerikaanse

jeugdbendes (19 straatbendes en

7 drugsbendes), met in totaal

404 leden. Het onderzoek

bestond uit groepsobservaties en

160 interviews. Vanuit twee

dimensies is naar de bendes en

hun leden gekeken, te weten de

organisatiegraad van de bende

en de rol van de individuele ben-

deleden in het dealen van drugs.

Op de data is een kwalitatieve

analyse uitgevoerd met behulp

van een typologie van vier cate-

gorieën bendeleden: de ‘home-

boys’ (bendeleden met puur

individueel bepaald gedrag), de

‘hustlers’ (bendeleden met op

winst gericht dealgedrag, maar

zonder georganiseerd verband),

de ‘slangers’ (bendeleden die in

georganiseerd verband dealen)

en de ‘ballers’ (bendeleden die

de drugsdistributie beheersen).

Als belangrijkste bevindingen

stellen de onderzoekers onder

meer vast dat de meeste leden

niet dealen uit winstbejag, dat de

rol van de bendes zich ook uit-

strekt tot bescherming van de

hun dealers en de nabijheid van

de Mexicaanse drugsmarkt voor

bendes regelmatig betekent dat

criminele families en gevange-

nisclans hun drugshandel facili-

teren.

Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

17
Henham, R., G. Mannozzi
Victim participation and senten-

cing in England and Italy; a legal

and policy analysis

European journal of crime, cri-

minal law and criminal justice,

11e jrg., nr. 3, 2003, p. 278-317

De auteurs analyseren de wette-

lijke en beleidscontext waarin

slachtoffers deelnemen aan de

straftoemeting in Italië en

Engeland. Die analyse vindt

plaats tegen de achtergrond van

een bredere speculatie over de

mogelijkheden tot het uitoefe-

nen van discretionaire bevoegd-

heid in het proces van straftoe-

meting. Om slachtoffers meer

deel te laten nemen aan de straf-

toemeting moet het slachtoffer,

volgens de auteurs, integraal

deel gaan uitmaken van het hele

strafproces. Dit wordt echter niet

bevorderd door de beperkingen

die bestaan binnen de ideologie

dat de straf moet worden
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bepaald door proportionaliteit

en vergelding en evenmin door

de tendens om rekening te

houden met specifieke daders.

In Italië is sinds 1989 een cultu-

rele verschuiving opgetreden,

waarbij de discretionaire beslis-

sing hoe de schending van straf-

rechtelijke normen moet worden

aangepakt, is overgedragen van

de staat naar de direct betrokken

partijen. Dit is echter weer teniet

gedaan door de cruciale rol die

wordt toegekend aan de rechter

bij gewone strafrechtelijke

procedures. In Engeland zijn de

veranderingen meer in gang

gezet om een cellentekort tegen

te gaan dan omdat men vond

dat het strafrechtelijke systeem

gebreken vertoonde. Dat is ver-

anderd en nu worden de kritiek

op een ongeremde discretionaire

bevoegdheid van de rechter en

beleidsinitiatieven tot mediation

en buitengerechtelijke afdoening

gepresenteerd als een pakket om

de positie van de rechterlijke

macht te herzien. Volgens de

auteurs draagt dit echter weinig

bij aan de integratie van het

slachtoffer in het strafproces.

De auteurs concluderen dat het

voornaamste obstakel voor

werkelijke integratie van het

slachtoffer meer te maken heeft

met politiek pragmatisme dan

met ideologie. 

Met literatuuropgave.

18 
Lane, J., J.W. Meeker
Social disorganisation percep-

tions, fear of gang crime, and

behavioral precautions among

Whites, Latinos, and Vietnamese

Journal of criminal justice,

32e jrg., 2004, p. 49-62

Dit artikel gaat in op de angst

onder verschillende bevolkings-

groepen voor bendes. Op basis

van een onderzoek naar de ver-

schillende bevolkingsgroepen

– Vietnamezen, Latino’s en blan-

ken – voor wat betreft hun angst

voor bendes en de daaraan gere-

lateerde criminaliteit, stellen de

auteurs vast dat er duidelijke

verschillen zijn. Dit geldt niet

alleen de mate van angst, maar

ook hun bezorgdheid voor pro-

blemen van de buurt of gemeen-

schap. Zo blijken Vietnamezen

en Latino’s zich meer zorgen te

maken over en ook angstiger te

zijn voor bendecriminaliteit en

gemeenschapsproblemen, met

name ook omdat het risico op

slachtofferschap voor deze groe-

pen groter is. Overeenkomst tus-

sen de bevolkingsgroepen was

dat zij binnen hun gemeenschap

vermijdingsgedrag vertonen,

om de kans om slachtoffer te

worden van bendecriminaliteit

te verminderen en dat slechts

weinigen hun toevlucht zochten

tot de aanschaf van wapens om

zichzelf te bescherrmen. De

beleidsrelevante conclusie die de
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auteurs vervolgens trekken is dat

de inzet van beleidsmakers zich

specifiek zou moeten richten op

die etnische minderheidsgroe-

pen die het meeste risico lopen

op slachtofferschap en daardoor

ook angstiger zijn.

19
Presser, L. 
Remorse and neutralization

among violent male offenders

Justice quarterly, 20e jrg., nr. 4,

2003, p. 801-823

Dat de dader berouw toont, kan

voor het slachtoffer heilzaam

werken bij het verwerken van het

trauma. Daarom is het belangrijk

meer te weten te komen over wat

daders beweegt tot spijt of

medelijden. De auteur sprak in

ongestructureerde interviews

met 27 wegens geweldscrimina-

liteit veroordeelde mannen. Over

het algemeen rechtvaardigden

de respondenten hun daad door

er een excuus voor aan te geven.

Het patroon dat de auteur in de

gesprekken blootlegde, was dat

de respondenten – op twee na –

in hun neutralisaties (rationali-

seringen) slachtoffers beschouw-

den als medeschuldig en dat het

opgelopen geestelijke of fysieke

leed niet ernstig was. Andere

kenmerken die de auteur vond

in de uitlatingen van de respon-

denten waren dat als het slacht-

offer provoceert het misdrijf

zijn/haar eigen schuld is en dat

het niet zo slecht is om slachtof-

fers te beschadigen die zelf fout

zijn. De auteur komt tot de slot-

som dat het justitieel systeem in

twee opzichten polariseert: men

is óf slachtoffer óf dader, niet

allebei, en zorg voor het slacht-

offer sluit zorg voor de dader uit.

Omdat neutralisaties maat-

schappelijke – dat wil zeggen via

school, gezin en media aange-

leerde – constructies zijn, pleit

de auteur ervoor dat daders

geleerd wordt ‘culturele critici’

te worden. De overheid dient

maatschappelijke ongelijkheden

tegen te gaan door een recht-

vaardig beleid te voeren wat

betreft huisvesting, scholing en

gezondheidszorg. 

Met literatuuropgave.

Preventie van criminaliteit

20
Knepper, P. 
Oakeshott and the new crime

prevention

The Australian and New Zealand

journal of criminology, 36e jrg.,

nr. 3, 2003, p. 338-353

Het criminaliteitspreventiebeleid

dat veel landen nu voeren, legt

bepaalde verantwoordelijkheden

buiten het justitieel systeem bij

het gezin, de buurt of organisa-

ties. Over dit onderwerp als

zodanig heeft Michael

Oakeshott, een Engelse politiek
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filosoof, nagenoeg niets geschre-

ven, wel over de rol van de staat,

de verhouding overheid/burger,

moreel gedrag, kennisverwerving

en de menselijke zijnstoestand.

Dit artikel gaat in op de centrale

thema’s van Oakeshott in relatie

tot de belangrijkste aspecten van

het preventievraagstuk: zijn hou-

ding tot de sociale wetenschap,

zijn concept van het individu,

zijn theorie over de menselijke

bindingen en zijn gedachten

over de ‘rule of law’ in het beleid

van Australië, Canada, Nieuw-

Zeeland en het Verenigd

Koninkrijk. Oakeshott was van

mening dat het enige dat de

overheid diende te ‘verdelen’ de

vrijheid is dat mensen hun eigen

gekozen doelen kunnen realise-

ren. Er bestaat geen nobeler doel

voor de overheid om de keuze

van mensen te respecteren. Een

belangrijk punt bij Oakeshott

was zijn aversie van benaderin-

gen waarin groepen – overtuigd

van hun morele superioriteit en

zich baserend op ‘de wil van het

volk’ of ‘resultaten van weten-

schappelijk onderzoek’ –

zichzelf machtigen plannen voor

anderen te maken, die plannen

dwingend opleggen en zo de

individuele lotsbestemming

bepalen. 

Met literatuuropgave. 
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Ongeschikt recht
Anders denken over de rechtsstaat

De ‘democratische rechtsstaat’ wordt
alom geprezen, vaak echter als rituele
frase. Het begrip ‘democratisch’ is een
mantra geworden, een universele
therapie voor uiteenlopende kwalen.

Tegenover de overspannen nadruk op
‘democratisch’, in ‘democratische
rechtsstaat’, stelt dit boek juist de
rechtsstaat voorop. Kwesties als
veiligheid, gedogen, straffen en
onderhandelen worden behandeld.

Met de hedendaagse relatie tussen
burger en overheid als rode draad
wordt deze thematiek vanuit filoso-
fisch, politiek en sociologisch perspec-
tief benaderd. Steeds wordt hierbij
gedacht vanuit het levende recht.

Voor rechtswetenschappers, rechts-
filosofen, politicologen, criminologen,
bestuurskundigen.
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Het multiculturele debat

Moet er in Nederland een hoofddoek-
jesverbod komen? Is integratie met
behoud van culturele of religieuze
identiteit een achterhaald uitgangs-
punt? Dienen minderheden zich aan te
passen aan de normen en waarden van
de meerderheid? Is integratie via
moskeeën een optie? En wat is de
betekenis van de scheiding van kerk en
staat in dit verband?

Van het multiculturele drama van Paul
Scheffer via 11 september en Pim
Fortuyn naar de commissie-Blok en de
reacties daarop: in deze bundel wordt
een overzicht gegeven van een aantal
spraakmakende artikelen die de afge-
lopen vier jaar van de hand van politi-
ci, opiniemakers, columnisten en
wetenschappers over integratie zijn
verschenen.

Met onder anderen Ayaan Hirsi Ali,
Paul Cliteur, Afshin Ellian, Frits
Bolkestein, Jacques Wallage, Stef Blok,
Bernard-Henry Levy, Sylvain
Ephimenco, Jos de Mul en Job Cohen.
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Geschilbeslechtingsdelta 2003

Over verloop en afloop van (potentieel)
juridische problemen van burgers.

Hoe pakten Nederlanders de afgelopen
vijf jaar hun juridische problemen aan?
Hebben zij daar niets aan gedaan, de
problemen zelf zijn opgelost of bijstand
van hulpverlenende instanties gezocht?
Wat hebben ze ermee bereikt en hoe
luidt hun mening over juridische
instanties? Hoeveel problemen eindigen
uiteindelijk bij een gerechtelijke instan-
tie? Dit onderzoek geeft antwoord op al
deze vragen.
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inclusief BTW,
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administratiekosten,
ook verkrijgbaar via 
de boekhandel
ISBN 90-5454-476-7
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