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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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