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INLEIDEND DEEL

"1)e •.r,>te ititertiatiotiale ili\·1<)ed op het 11.itic,11.tie lii.iterifle irrafrecllt \·1·.1.igt .11 itiet .11 0111 eeti.
beoordeling. Ieii 0:1111elistel \·.111 orielitatiepullkil k.iii hierbij \Jii belaiig zi.iii. Zo„'el \'i),ir de t:i.e
dat iii ititerii.i ti,)11.1.11 E·erb.ind \I·ordr ge0proker) 01·er em 111,)gcli.ik m m .ltict' .11. \·lil)1'  1,' c\'cl i til:,1
d.larop vi,lgetide tit,e rali ilitplenielitatie r·ali cei) ititertiatic)11.ile \·erpliclitilig iii de Nedel'1.Illd,C
regelge\-ilig. hi ilit penpectiet.preekt de licititic ,-ali ile lititii,vter c,\·cr Eitri).tr.,freclir .1.iii. 04)k .11
\·oi llit lieze lic>titiC zeker illet het elt,L C \·.111 de ged.k lire\\·imlitig er,)\·er. 1 )C ill.itel k 1. 0\ erig.11.
zo c<)iliplex elizi) lik,eilijk '\·.bt te leggeti' d.it eelieilidpillitiii ,{eze di,ciiuk \\·.1.11-#Iii.lillijk tic)<)it
z.il \\·„ideti bereikt."

1 )e Hitllit 2(14 1.4. p. 53.



H ()(11- 1 )STLI K 1

Het onderzoek: introductie, doelstelling, kader en
methode

1.1 Ter inleiding

Midden jaren negetitig van de vorige eeuw verschijnt een rapport van de Weteti-
fclicappeliike liaad voor het liegeritigsbeleid (WRR.) getiteld 'Eziropa. \rat i,Li?: De
ontwikkelingeti op her teri-eiti van de itivloed van de Europese Unie op het liatiolia-
le strafrecht wordell kritisch beschouwd.

" Hart 11011 isatie ,·at i .trafrecht 1% eet i hachel ijke z.1,1 k. H et i iatic>i i.ile :tratreclit 11 ,·cel.11
het produkt Vall eeti otitwikkeli,ig v.iii eeuweii. 1)e uitkotiicteti iii de ver<chilletide
latideii lijketi glob.ial op elkaar, niaar de wijze waarop die i\'ordei i J'erk reget i vers, hil-
le! 1. Harii i oii isatie ,·ati eeti of-etikele otiderdeleii u it die stelsels h.ialt deze uit hull <,1 1-
derling verbaild."'

Het streven naar onderlinge aatipassing van het strafrecht iii de lidstateii van de
Europese Uilie, zoals de iii\·oerilig van vrijwel identieke delictsoiiischrijviiigeti eti
stratbedreigingen. is iii de ogeii van de auteur van het rapport onwetiselijk. Het
behoud van verscheidenheid in de strafupetgevitig vati staten is aangewezen. Hamio-
nisatie - zoals tia de itiwerkingtreding van de Europese Econoniische Geizieenschap
(EEG) iii 1958 op ecotiotiiisch terreill geschiedt - v.iii (oiiderdeleti \·ati) het str.if-
recht, ofhet streveti daaniaar wordt 11iet 0111annd. De achtergrondged.achte vati deze
opvattitig ko,iit etiigszitis tot uitdrukking iii het citaar. het strafrecht is historisch en
daartiiee tevens cititureel bepaald waardoor de baiid illet de Iiatioiiale foevereiniteit
als sterk wordt ervaren. Vanuit deze gedachte wordt het standpunt gevoed dat
nationale strafrechtelijke waarden waarborging verdienen. De vraag rijst ofdat zo is
01, zoja. welke strafrechtelijke karakteristieken - waarden - zo zijn verbonden 111et

natiotiale opvattitigen dat ze bij de toenelliende itivloed van de Unie op her Neder-
latidse (niaterifle) strafrecht een rol nioeten (blijven) spelen.2

1 WRK. EliTOpti, 11·al lilli (rapp,irt lir. ')1). I)<11 Haag: Sdii Uirgei·ers 1945. p. 711
2         Zie wor etikele (iti pirereii,le) m·em·egitige,1 reii .iati.rien ,·dii (de iiatioliale identireit \·ali) her stratrecht

iii relatie rot de Europese Utiie: Bilruiiia & Sotiiwii 211()1, p. 745-796: Cor,retic 2(11111. p. l l-12: C.:or-
ste,is 21 x12. p. 21 : Ei,whede 1 ')9(1. p. 18 eii 3(1: Fijii,ju r & (; roen hui jwii 2(1114. p. 3 1.3-2115: K,tiat i-
G ban di b w l . p. 2.39: KIip 1 <)97. p. (,71 ) ( 'Het tel 11 po eli liet ge tiia k waarliiee natioliale \·er\\·on·eli he-
deli ah ee,i eigeii strafrechreli.ik belei,1 en begiiiselen .ils demcicratisi·he eii rechrerluke wmrole iii de
Europege Unie wc,i·dell op gege, en ts bealigsti Fend. 1 )ie prij, \·(,or Eitropese iii regratie achr ik zo„·el re
hmigals vertiiudba.ir."): Nelles l<)')7. p. 1119: Ruter 1()89. p. 528-52<): S.jiicrotia &- Orie 211112. p. 343-
344: T.jeenk Willi,ik 21)1)4, p. 79-HI).
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1.2 Het vertrekpunt van de Nederlandse regering: waarborging van
nationale strafrechtelijke waarden

In 1999 wordt een beleidsdocument opgesteld waarin de eigenheden v.iii het natio-
tiale strat-recht in de context van de Europese Unit (EU) centraal staaii. De toetima-
lige tiiinister van Justitie Korthals is vali tiiening dat bepaalde belangrijke sirafrechte-
lijke waardeti door de toelienietide Europese iiivloed nioeten worden doordacht,
zeker iii relatie toI rechtsstelsels die andere uitgangspunten hatitereii. 1)e ininister
Iioetiit het tiltittititii rcitiedititit-karakter van het strafrecht, her voeren van een ratiotiele
critiiitiele politiek, het opportuniteitsbeginsel en de straftoemetingsvrijheid voor de
rechter.' 1)eze waardeti wordeti liiet bij voorbaat prijsgegeven, niaar een kritische
beschotiwitig tiioet 111ogelijk zij,1.4

Iii de notitie Eurostrafrecht van Korthals worden vervolgens criteria getomiu-
leerd teii behoeve vati de beoordeling van Europese initiatieven tot hamionisatie
vati regelgeving welke aatipassing van de Nederlatidse wetgeving vergen.5 In de
eerste pl.iats nioet zijii voldaan aan her subsidiariteitsbegitisel. Hierbij stiat volgens de
niitiister de vraag centra.71 ofaatipassing vati natiotiale regelgeving nodig is en, zo ja.
iii welke niate. Het tweede criteriutii ziet toe op de verhouding tussen initiatieven
iii her kader van de Europese Unie en bestaande instrunienten uit andere internatio-
11.ile gretiiia. Benioeienis van de Europese Unie is - zo tiieent de bewindsnian - iliet
tiodig rvatitieer vergelijkbare bepalingeti al bestaan en de voor het otiderwerp nood-
zakelijke disczissies al zijn gevoerd, in welk intertiatiotiaal kader dati ook. EU-
iiistrutiietiten hebbeti als aanvulletide ititeniation,ale regelgeving alleen zin \\·atineer
de lidstaten verder strekkende verplichtingen willen aangaaii.

Hiertia volgt de hindhavitig vati de waarborgen van het Europees Verdrag tot
bescherniing \·an de rechten van de illens (EVRM) voor zowel de vervolging als de
berechting. Hieraaii wordt toegevoegd dat de handhaving van de waarborgen dient
te gebeureii "(...) op grotid vati eeii eerlijke procedure (tiiet inbegrip van het legali-

-/reitsbegilisel).    Het legaliteitsbegitisel krijgt - etiigszitis optiierkelijk - geeti aparte
positie toegewezen, en wordt bovetidieti alleen gekoppeldian het EVRM. Daarbij
rijst de vraag ot-ook de iii:iterieelrechtelijke variant wordt nie egenotiieti.

Het vierde criteriuiii beoogr het behoud van "(...) de ruinite voor toepassing
van het opportuniteitsbeginsel zoals dat in de Nederlandse stratvordering vorni heeti

3        K.,mt·r.,111£·k't'11 11 1998/99,26 656. iir. 1. p. 2.
4          K,mic·r.,Iiti'kl.11 // 1998/99.26 656. m.  1. p. 2.
5          K,Ii,ic'r.,titkib,·11 1/ 1998/99.26656, lir.  1. p. 6.1 )e itilmster vpreekt explic·iet o\·er 'criteria'. Zie \·ooTeen

u i t\\·erk mg\·.iii de criteria 1)e H ull u & Verlieijeii 3 11 12, ii,et i ia,iie p. (19< )-(191: 1)e Ilullu 211(13.1. p. 511-
53.

6         K,1,11,·rs rtiL·L·cit 11 1998 '99.2(, 656. iii. 1. p. 6.
7          Het  legaliteitsbegitive!  1,  iii  wic  .irtikeleil  necrgelegd.  bil\·oorbeeld  16  (,rolid ·et  (C;u·).  arrikel  1

Werboek \'.111 Strati·echt (hienia - iii coiiibiiiatie lier wer<.Irrikeleii - at-gekort met Sr), artikel 1 Wet-
bc,ek \·.1,1 Str.it'\ 01·ilerillg (hieriia - iti coii,bi 0 tie n iet  ·et:artike leii - at-ge kort itier S\').,irtikel 7 E.V 12 M .
artike 1  1 5 h ireniation.w 1 Verdrag trizake burgerrecliren e 11 politieke rechteii (1 V 13 912) eti artikel  I I li  2
Uni\·er:ele Verklaniig \·ali de Rechteii \'.1,1 lie Meii:.
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gekregeii."' Voorts wordt het toezicht eii de controle op opsporingsactiviteiten door
rechterlijke ot- justitiele autoriteiteil getioeiiid. Hierm schitilt eeti rei-h[sstatelijk
eletiient: de overheid is gebotideti aati regels. ToI slot \\(,ideti illitiimziizistraffeti
afueweze,1 eli wordt gepleit voor behoud v.iii de rechterlijke S Irattoe tile ti 11,(Svrij-
heid."

Vatiat 22 juli 211(,2 krijgt de auteur v,in 'Europa. war Iiu?' - her WR.R.-rapport ilit
1995 dat iii § 1.1  zati de orde is gekomen - de kans 0117 zijii visie iii de praktijk tot
uiting re bretigen. Het zal 11iet verbazeii dat Dotiiier als 111inister \·ati Justirie eeti
eigen opvatting heeti over de positioneritig vati het sirafrecht iii de Europese Utiie.
Ongeveer een jaar na zijii (eerste) benoetiiing volgt een notitie over dit thetiia.1" Het
voorstel is 0171 eeti gescheiden rechtssfeer te creifrell: de besclierniitig vati de belati-
gen van de Europese Unie en het bestrijden vati ernstige grensoverschrijdende
criniinaliteit nioeten als het ware wordeti getederaliseerd. Opsporing. vervolgitig en
berechtilig van deze vornieti van criniinaliteit nioeten plaatsvinden iii een Europese
strafrechtelijke keten."  Een gescheiden rechtssteer biedt - aldus de ininister - een
werkbaar alteriiatiet-voor de onwenselijk bevonden harnionisatie vati wetgeviiig. I)e
hoofdreden voor de afu'ijzing van deze vortil vall s.linenwerking is dat het stratrecht
een systeeiii is. Wantieer bepaalde elementen uit het wetboek worden beitivloed
door Europese besluitvorming en andere onderdelen tiiet. ontstaan fricties.13

Door iniddel vati eeti gescheiden rechtssfeer proberen Donner'-3 en de staatsse-
cretaris voor Europese zaken het 'eigen' karakter van het nationale strafrecht iliet het
oog op invloed vati de Europese Unie te waarborgen. Nog steeds is het streven niar
behoud van de tiation:ile identiteit in het strafrecht aanwezig. De presentatie van een
altertiatiefleidt daarbij de aandacht afv,in de gereserveerde houditig reti a.inzien vati
de invloed van de Europese Utiie op het strafrecht.'4 waaniiee bescherinitig van het
strafreclit wordt beoogd.

8       A-,tilic,·stiti'ki·,1 1/ 1998/94.26 656. lir. 1. p. 6.
9         K,mic'rs/tikkcn /1 1998/99.26 656. tir.  1, p. 6.
It)     Europese s[rafrechteluke ruitiite. keii,nerk I)IE-258/113. 9 mei 2(,1)3. 1)eze notitie ic gedireven in

4,1 m eti ·erking m et de st,iatssecre [ari  \·ai i Eu ropese Z.,ikeli, Nicol,4.0\·erigeti: is 4inds 19 56 stee,1 + eeii
<taa tssecretari  voor dit be le idsterrein lienoen id. De Eilropese Uitie r·ult in toetieti iende i 1 ate de porte-
 euille.

1 1        1)e Hert eli l)e 120<,sleggen eeli verlialid tu*gen liet voorstel  ·.111 lic,nner eli het Aitierik.iatise 9·4teet,1.
Zie i)e Hert & De lt.oos 2(1(14. p. 131. Zie ook l)oiii,er 2<)(14, p. 35(1.

12        1)ontier stelt: "Er oittitaat cteeds eeii spaii,ii,igbi  ile impleiiieiitatie ,·an Boorstelleti tot hariiionmrie \·ail
\\·etge,·mg. oiiidat die \·oorstellen \·rij\\·el sweds als ne,·enef-ect hebbeii ilar atidere citiderdelen \.iii de
Strativetgedig \,·orden ger.1.ikt Iiiet ge,·olgeti \·oor de iiatioti.ile strafrechtsplegitig. Lidstateii hebben
mniers Jechts Un stratrechtssyste: iii." Zie I)oii iici 3 H 14. p. 349. 1 1 ij iiee M hierbij nice dat vlechts een
kleilipercelitage ,·ali decrifiii,ialiteitee,i Europees optredeii ,·ereist (p. 35{ 1). Zie\·0(.irde(int\\·richteii-
de „·erkitig \·aii de Etiropece i m·lcied rip liet strafrechrss>·steeni ook V.iii Keinpell 211(b3. p. 256

13 Zie 1)oimer 21)114. met Ii.li,ie p. 351), ,·oor eeti Iiieer persouitli ke toelichtiiig op 'zi.iii' \·(ic)rvtel.
14     Iii \·erschillefide \\·:tetischappeluke publicaties ii·ordr de h„u,hilg ,·an de Neder!.ilid:e regering 111 de

notitic iii r 199 ) als defe lisiet: eti daarot 11  ·einig vruclirbaar gen·peerd. Zie bil\ Oorbec Iii I le I lert & I )e
Roo, 21)(14. p. 125: 1)e 1·itillu 21)(Ht. p. 334: 1-)e Hullu & Verheijen 21)112. p. 718: Klip 21%11, p. 213.
Corste,a merkt ili 1999 opdat "Idleti.iii #·oor bezinni,igop de n·.1.irde #·.in n.iticinale strafrechteliike et-
genaardighedeii (...) nu echt lisl aaligebrokeli. (...) Her g.aar nier aaii i·.11iuit een defetisies·e houditig
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De rooruitg.ing die illet de 1.7.itste noritie wordt geboekt, is illijils ilizieils voor-
11.111ielijk de ·fiiggefrie d.it dati eeti 1.ingetertiiijii\'ifie op dir thetiia \\ ordt gewerkt, dat
er eeti visit besta.it." Het belatig hiervati schuilt otider andere iii het (nicer) inzich-
relijk iii.iketi vati de cotiiplexiteit vati de Europese (strafrechtelijke) sanietiwerking
en iii het vergroteti vati de belangstelling voor de verhouding russell de Europese
Utiie eti het Iiationale (strat)recht als algeinetie beleidslijn."' Dat vraagr otii bezin-
nnig. zeker nu betiioeienis vall de Europese Ullie illet het nation.ile strafrecht een
feit is. De tijd oni daadwerkelijk na Ie deiiken over de rol van strafiechtelijke waar-
deii. zotider dat eeii Europees besluit ofeen andere concrete Europese stap daartoe

acitileiding geeft. is aangebroken.

1.3 De oorzaak van en de noodzaak voor bezinning: de invloed van

de Europese Unie op het nationale strafrecht

De oor<protig vati de tiotitie Eurostrafrecht schuilt in een niotie van Van Oven:" Iii
novei,iber 1998 verzoekt hij de regering 0111 een notitie Ie vet-vaardigen over - korI
gezegd - de roon\·aardeti waarotider Europese itivloed op het strafrecht aanvaard-
baar is. Hij sigtialeert dat het steeds vaker voorkonit dat strafrechtelijke onderwerpen
iii de Europese Unie een regeling vinden.'H Van belang is dat dit verzoek plaatsvindt
tijdens de goedkeuring van het Verdrag Vall Anisterdani. Uit de notitie Eurostrati
recht blijkt duidelijk dat dit verdrag het vertrekptint is. "' Dat is niet zotider reden.
Stratirch[clijke satiietiwerking iii Europees verbatid krijgt lilet het Aiilsterdanise
verdrag een duidelijke pla.its n.,ast de tiation,zle itispanningen ter bestrijding van

/1,critilinaliteit:  Op dir punt aangekoinen. is een itirroductie iii de architectuur van
deze bron vati invloed op het Nederlandse strafrecht aangewezeii.

Her Verdrag van Anisterdani is het vervolg op het Verdrag van Maastricht
\\'*1.11-illee begi11 jaren negexitig \·ati de vorige eet,w de Europese Unie otticieel her

Lic |i op liet *tarre + cati,ipulit te SkI le I i da[ stratrecli[ tiu eentiiaa I wn L,oc>1 9·ai i 11.1 tioiiale soe,·ere i t,ite it i,

C.  .) Nee. het g.1.iterolii Z(,rg1'll|lig at k \\·egeii of (...) natiotiale eigeliaardigheden verloren zullen gaaii
m (it-,h e pri.10 te h Liog A iii \'er|10 lili ing tot Ilet i m rdeel ,·.iii de integratie." Zie C onte,1% 1 <199. p. 8 118.
Fuii,tur & Circietihuijseii vigii,ilereii J.ir de Nederl.indse regeringeii steeds "(...) iii begiti<el \\·elu·illeild
11:libell ge#[.gall tegetio,·er &·erdeig,1.inde bellioele,li, \·.111 Lie EU met de liatioliale strafrecht<plegitig."
Zie i-1.iii.iur &- (;roelihutiveii 211(14. p. 2(12.

15        1 )e Her[ eii 1)e R.00% welleii d.ir Lie Nederlaiidse itiinKier het aaiidurft olii "(...) eeii toekoi,Kti·ifie uitte
H·erketi u m bil Hier [erugge grepe,1 „·orilt op 4£11 imii ii ge h,1 ritioii i w tiecoticerte n. doch \\·el op de grote
c,)110[itutiotiele We,terse ertstukkeit." Zie 1)e Hert &· I)e Roos 31114. p. 134. Klip acht het wiidpulit
\ .Iii de 1111111<[er op zijii 111111<r zeer itiverewlit' . eii bcirditur[ erop ,·et·der. Zie Klip 21)1 )5a. nie[ Ii,ime p
9- 13. (. ',11·.te,14 2,·,1.li t d e 1111111.rer 1,) itoe . Ill.lar l i.I kt ge ci i \·00 Nander te ZU11 \·.,11 :eli gedeelte'llke #-e,le-
raliw·ing. Lie C oi·vei,4 2£N)3, . p.  143() eii Conte,ic 21111-la. p. 3411-341.

1 6    1)e bel.ingxtellitig \·001 ileze theiliatiek laa[ re  ·eticeli over. Voeniians +telt dat eeti kamerlid dat
111,·efteert iii het i·olgen  ·.iii  Europese olitii·ikkeliligeli zijii politieke carriere geeii goed lioet: Europ.1
*court niet. Zie Voeritiali, 2111)4, p. 27.

17        k-,ititc,·.,trik·L:cit // 19 8/99.26 656. lir.  1. p. 2.
18     K,1,11(·i·:wk'ki·,1 1/ 1998/99.25 922 (R 1613). nr. 23
1 9        K.1,1„·r.stitki,rit 1/ 1 998/ c),),2(, 65(,. m·. 1. p. 2.
211     K,tiIN·t·,miL·cit /1 1998/99, 26 656, Mr. 1, p. 2.
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levenslicht zag. De Unie is gegrond op de Europese C;emeetischappeti (EG,2' Eura-
to111 eti de op 23 juli 2(,1,2 verlopeti Eitropese Cietiieetiscliap \·oor Kolen iii Sta.11) eii
bestacit uit drie pijlers. Zij Oilivatten elk eeti specifiek beleidsterreiti. 1)e eerste pijler
betrett de Europese Genieenschappeti, waarvan de EG verreweg her tiieest bepalend
is. Centraal stait de econoniische iiitegratie. waar,1.in iii de loop der rijd raak\·lakken
inet andere beleidsterreineti zijn toegevoegd. De lidstate,1 hebben in deze pijler
soevereilliteit atgestaan, eti beperken daartiiee de eige,i ai,to,ic,mie. 1)e besluitvor-
111itig heeft. iliede gezien (de gevolgeii vati) de soevereiniteitsoverdracht aaii Europe-
se iiistellingen, eeti vergaatide inipact op de nationale rechtsorde. De tweede en
derde pijler betreffell - siiids de wijzigingen die illet de itiwerkitigtreding van het

..

Atiisterdatiise verdrag-- in 1999 zijii aangebracht - respectievelijk het geineenschap-
pelijk buitenlatids- en veiligheidsbeleid en de politifile eii jzistitifle sanietiwerking iii
strafzaken. Deze pijlers zijii intergouvernetilenteel: het zijii iliet name de lidstateii
die een steinpel op de besluitvormitig drukken. Het is dan ook iii het bijzonder de
beslititvorniing iii de derde pijler op basis waarvan Nederland eeti bijdrage kati
leveren en ook daadwerkelijk levert .1.iii de totst.indkoniitig eti ontwikkeling van de
invloed die vanuit de Europese Unie op het iiationale (111ateriele) strafrecht wordt
uitgeoefend, eii daarniee aan de - negatieve, neutrale, dan wel positieve - gevolgeti
vaii de invioed voor (waarden van) dit rechtsgebied.

Op grond van de verdragsartikelen die het Europese kader otiilijsteii. wordt
Europese besluitvomiitig iii gang gezet. Nu de bevoegdheden zijn gebaseerd op de
verdragsrechtelijke doelstellingen op de betreffende beleidsterreinen. bepalen deze
mede de inhoud eti reikwijdte van de besluiten. Dit betekent dat het optredeti van
zowel de Europese Unie als de Europese instellingeti, en de inaatregeleti die worden
genomen doelgebonden zijn. Hieruit volgt niet per definitie een beperking: hoe
ruitner de doelstellingen, des te rui,iier de bevoegdhede,i, en da.it-door (welliclit)
tiieer ritiiiite voor het uitoefenen van itivloed op het nationale strafrecht. Iii de
huidige derde pijler, die voor het onderwerp van dit onderzoek van groot belang is.
is kort gezegd de anibitie oni "(...) de burgers in een ruinite van vrijheid. veiligheid

„"en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen. - Het duurt
eveti voordat een dergelijke doelstelling rot een ieder is doorgedrotigen. Watitieer
dat gebeurt. blijkt dat er veel ruinite bestaat bii de invulling en aanwending van de
bevoegdheden. Iii potentie is de invloed die kati wordeii uitgeoefetid op de strat--
wetgeving iii de lidstaten groot. 24

21        Eind jareii \·ijitigis de Europese Eco,io,iiische Getiieetiscli.ip (EE(;) iti het le,·en gerciepeii. Methet
Verdrag ,·an Maastriclit is de EE(; Oiligedoopt Ic,t de Europese Cieiiieens:hap (E(;).Met 'E(;-,·erdrag'
\\·ordt gedoeld op de rekst zoals die na alle verdrags„·ijzigingen (,al  1.aats[e her Verdrag ,·ali Nice) luidt.
Watineer wriir.165.irtikeleii uit deze eer*te ruler „·orden a.,iigeha.ild,  ·cilgt de atiortilig VEC;.

22      Watilieer iii dir oiiderzoek m,rdt gesproketi \·ail liet E.ui·opese Utiie-,·erdr.ig. \\·ord[ het Verdrag ,·.iii
Maastncht. zoals ge\\Uzigil do<,r her Verdrag ,·ari Aimterdaiti (eti later (beperkt) .tatigepast door liet
Verdrag ,·aii Nice) bedoel d. i-)e algenietie atkorti,ig ill dir otiderzciek \·oor het \erdrag ic EU-,·erdril g
bij wri,ielding mii \·erdrags,irtikeleti \\'orlit gebruik genia,ikt ,·.iii VEU.

23     Artikel 29 VEU.
24     Zie § 3.4.4.
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Zoals de 111itiister in  1999 voorzag, heett het Verdrag vati Anisterdani het nationale
strafrecht niet onberoerd gelaten.35 De laatste jaren zijn veel Europese rechtsitistru-

menten ,1,ingenomen die betrekkitig hebben op delictsotiischrijvitigen (waaronder
bijvoorbeeld subjectiere bestatiddeleti) eti stratliedreigingen.1" De deehietiiingsvor-
11ien zoals die iii het Algenieeti Decl van het Nederlandse Wetboek vati Strafrecht
zijn neergelegd, worden ook onivat. De aansprakelijkheid vati rechtspersonen komt
terug iii Europese besluiten die aaii het strafrecht rake11, evenals de illogelijke sancti-
onering tia vaststellitig van die aansprakelijkheid.' Van de verdragsrechtelijke be-
voegdheden wordt in de praktijk enthousiast gebruik geinaakt waarbij de lidstatell
geeti gebrek aa„ actieve betrokketiheid kati wordeii verwekii.1" Het (toetieiiietide)
aantal Europese beslititeii dat betrekkitig heeti op het strafrecht en de inhoud van die
besluiteii. wa.irbij diverse elenienteii rail niaterieel straftecht worden geraakt, bena-
dizikken de relevatitie vati bezitiiiiiig op strafrechtelijke waardeti iii de context vail

-> 'de Europese Utiie.-  1)it betekent niet dat voorafgaaiid aan het Verdrag van Atiister-
dani gee11 iii\'loed op het natioiiale strafrecht   erd nitgeoefetid en dat de wetgever

1,11zich dat voor  1999 niet realiseerde.
Het beset-vati de noodzaak van verdere doordenking is mede oiltstaan door de

geschiedenis vati het Verdrag van Anisterdani. De itihoud van her verdrag is ver-
klaarbaar op grond van de behoetten die zij 11 ontstain en de liiogelijkheden die
besionden iii de periode die aaii de betreffende wijziging voorafging. Naannate de
strafrec htelij ke satiietiwerkitig steed:s tiieer eeti zelt-st.11 idig oilderdeel van de Europese
ititegratie werd en de besluitvorilling ill gang kwani, groeide de behoette aan eeti
kader inet eeil eigeii - ruinie - doelstelling. Tevens tiani iii de nationale rechtsorde

31her besef toe van de noodzaak voor verdere gedachtevorming over dit thenia.
hiiiiiddels hebbeti de regetiIigeti v.111 de lidstateii eeti 11ieuw kader. illet verderg.1111-
de mogelijkheden, geti,rtiiuleerd. Want ook al is het Verdrag tot vaststelli,ig vaii eeti
Grondwet roor Europa,3 nog geen realitek. duidelijk blijkt dat de regeringen van de

23        K,itii,·i·.,ttikt., ·ti // 1998/I,9,26 (,5(i. m.  1, p. 2.
26      iii de ,·ler,le Puler k.11 \\·ordell ged.,clit a,111 ;ti·.itlia:trgielliligeti (,p het gebieil vali: \'.11 elliuliteril: betaal-

Illi,idekli .iti,iers d.iii con[ali[eii:  ·ir„·.19*eli 11 geld: teri·orAme: 111etivelih.111,16, i]legale b t w i e 11 k o i i i . t .

illegale docirtocht 01 illeg.i.al ,·erblij fi de vekwele explottatte \·aii kinderen en kinderpornogr.ifie. Verge-
lijk §1111

27     6 7.4.(3.
28    1 lootd.tuk 3.
29     6 3 5 3 2
3(         Zi,  ,·enchijtit  iii  19')2  mder  ile  wrant„·c,ordelilkheid  \an  1111111,ter  \·ati Ju titie  Hirwh  B.Hili  eeii

alge i iietie tiotitte m·er de \ erlioildilig titv<evi liet Europek ge 11 k elischapq eclit en her urafrecht. #,·.iarbij
enke le xtrati·ech[eli.ike k.ir.ikteri,rieketi ile rer·zie p.,Here n. k.,ii lic.1.; Iitkk,m 1/ 1991 /92.  22 3( 1( 1 V l.  iii-.  3').
11 ir,cli 8,1 th n tick M - iii her kader \·ali ile (.,eiiie:lifc h ap - her legaliteitvbegitael (iticluffet-her milli poc-
11,1- b e gi tl se l ) . h e r pi ·op c i rt i o 11.11 i t e i t.b eg i t i, e l . h et :c l i u l ilb e gi i is el e n ,le il,1.i rt n e e v e rb a i l,1 110,1 de l l,l e o „ -

+cliuldpre<miiptie. ile ,·ooizieliilig iii ,·ei·,'olgitigsbeletwleli (bi.1,·oorbeeld de p·erjarilig eli het m bis m

nic·111-begi,1.el). cle ,·oorsclirit'teit zo.,A neergelegd m artikel 6 EVRM en her gelijkheidsbegilivel.
31        W*111.ier tiierk[ op dar de oiit\\·ikkeling \·aii Europee4  trafrechr aalihet begiti \·ali ont\\·ikkelilig st.1.it

en d.it her zich pas I.iat iii het publieke be ·uuzijn heek getiesteld. W.isnieier 21 11)4. p. 325.
32        /4,El   2111,4. (: 32111)1  (11ienia grolid „·erich-lk \·er.11·ag). Zie Voerili.,11:211115, p. 6.3. o\·er liet 'gr<),id\\·et-

reli.lk  g.eli.ike,·.iii het,·er,irag.
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lidstaten ilog verder wille,1 %1211 daii op dir 1110,lielit op basis r.711 de tekst v.iii her
EU-verdrag tiiogelijk is."

Etiropese besliiit\'oniiitig roept voor de n,itiotiale \\'ergerer ee,1 rerplicliti,ig iii het
|eveti. Hij iiioet er voor zorgen dat de itihotid \·.iii de Europese besluiteti wordt
011igezet iii  Iiationale straft\'etge\ itig.  Zo.ilf Tjectik  Willitik iii  her jaai rer,slag r.111
2(1(14 vati de liaad vaii State beti.idnikt, veratidert de rol vaii de tiationale wetgever

· 14gezieti de toetieiiiende Europese besluitvortiii,ig.  Er is sprake vati verknopitig:
Europese besluitvoriziitig begint in Brilssel eti ei,idigt iii her Nederlatidse St.its-
blad." iii dir verbaiid k.717 wordeti gesproketi vati eeii Brusselse voortase eti eeti
Haagse eitidfase. De voort-ase ziet op de torstatidkotiiing vall de Europese beflititell,
eti de eitidflik betreft de otiizettitig van deze besluiten. Dit is hit wetgevitigsproces
N·aardoor v.iii Europese iiirloed kati \\·ordeti gesprokeii eti op grotid waarr,iii tiatio-

"iiale strat-rechtelijke waardeli under druk kiltineti koiiien Ie St.1.111.
Watineer de Nederlatidse wetgever van mening is dat strafrechtelijke w.1.irdeti

Iialeving vet dietien in zowel Europese beslititen als fi}rniele witgevitig die strekt tot
otiizettilig vati de rechtsinstrumenteli 1110et niede gezien de politieke colitext het
detiketi liiero\·er in de ,·oortilse en eiiidfase worden geGrinizileerd. 1)e tioodz.,ak voor
Europees optreden wordt tiiet zeldeti ervareii bij otitri·ikkelitigeti die de rilillite VAn
vrijheid. veiligheid eii rechtvaardigheid dreigeti aan te tasten, zoals de 'opkonist' van
rerrorisnie eli de .inibitie 011 deze vortli vati critliitialiteit op Europees 11ive.iu gron-

dig eii niet grote \·oortvaretidheid a.111 te pakketi. Jitist \\·anneer de dnik op befluit-
vorillitig toeneetiit, groeit de k.ins dat optreden - het hatidelen - de retlectie op
karakteristieken vati (stiwit)recht overschaduwt.

1.4 Doelstelling onderzoek

Dit boek ga.it over de beoordeling vati cle effectell rail Europees han]iotiisatiestreveti
op het Nederlandse 111.iterifle strafrecht tell behoeve van het waarborgeti vall ilatio-
mle strafrechtelijke waarden.'3 ik wil iii de eerste pliats benadrukketi dat deze

33     & 3.3.3.3 en lioof,i,tuk 4.
34      Er „·„r,1.11 \·ele getalleii gem wiid die betrekking hebbeii (,p Lie hcw·eelheid hurcipese be*lui[cli. 1)eze

ger,111:11 leiden rot di„ usfic:. Zie bu\ (>orbeel,1 13 ,>1·elis A Ye lk.igit 21 115. w Ile re.ictie 1.iii V.m fc heti-
clele,1 211115. die spreek[ \·.1,1 ee,i otibeke,id percerit.ige Europcw \\·ette„ eli  rege|, iii „117: reclitcorde.

35      R.).id ,·aii State. 1.1.ir\·enlig 211()4. p. 26.1): 1 .1.1,1 \·.iii ST.ite ticieiiit dir <wkile 'c<,inniwiwitaire .·etge-
\·i, i g,keri·ti'. zie bus·<,(,rbee Id K,1,11  ·isti iki· ·11 // 21)114, (15. 311 1125 (R. 17 83). lir. 4. r. 2. 1 )eze \·erk mipinK
koi i it (3(11 tcit u ird nikkilig iii de A,in„·47 Iii ge 11 ,·ocir dc Itegelge ·ilig CA,·dlt). 1 )e A, d 12 71 Iii eet) h Lilp-
middel 1,11 het tor s[.1,1,1 brellge,1 \·.1,1 \\·et- ell regelge, mg: Iler licrreti ee,1 11.1,ler, im ullilig \ .iii de k\\-,111-
te,[sel.11 ,·clor liet o\·crheidfc,ptrede,i. Zie .91,11. 21)1)4. 213.

3(,     § 8.2.2.

37       Bu de w<irbereiditige,1 \·.in het Verdr.ig rcit , .istellitig ,·.ill eeti (;rolid„ et ,mr E trop., ci ·en\·eegt her
k.ibiliet iii.linii 2(Ill-3: "13(,\elidieli is IicI k.ibiliet ,·.iii ilietittig il.ir l,U de lieslilirmniiing cn er regels tiler
he r „ci g c ip 1.tra frec h k I i.i ke : EAM V I w ie 1 1 11 e r k i lig \·c i l  lo e,id e .9 i d.1,· h r i 1 i c ie   u ·c,rde t i gege \ ei i .i a l i il e
eigeti \·er\\·,inelihede,1 \.11111.iticinale re.·lit rel:el (.  .)." K.li,ic·i·.,Ii,L·12·iii/ 21111.3  1 1-1. 2X 473. :ir. 35. p. 5.
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u·aardeii Keen statische begrippeti zijn wa.irrati de iiihoud vaststaar.'R 1)oor her opeti
k.irakier kati hun historische bep.,aldheid ot-culturele verbotidenheid doorwerketi ill
de concretisering daarvall, iii.iar hieriti schuilt niet de pritiiaire reden voor de waar-
borgitig v.iii deze \vaardeti. In de t\reeile plaars is het otiwenselijk wantieer de
houding reti a.inzieti \·ati Eurc,peje strafrechtelijke 3.itiieii\Yerkitig tiegatiet' is lc,uter
\·,itittit de gedachte dat het tiatiotiale stratrecht zozi 111oeten worden beschemid tegen
itirloedeti r.iii buiteti.it- Dat zou gee,i recht doen a.iii het feit dat Nederland lid is
rati de Europese Utiie - eii vele andere internationale organisaries - en iii die
hoedaniglicid deehieetiit aaii de Europese besluitvortiii,ig. De atiibitie is her gereti
,·an een eerste aitizet voor her waarborgen vati 11.itionale illaterieel strafreclitelijke
waarden iii de Context Vall de Europese Unie zonder over de Europese strafrei-hte-

lijke sanietiwerki,ig als zoda,iig een statidputit iii te tietiieti. iii zoiider de waarden
rati een raste inhoiid [e roorzien.

Aaii de toeticilielide itivloed v.111 de Europese Unit eli de (mogelijke) etrecte,1
da.irv.in op sirafrechrelijke wa.irden levert Nederlatid tiidetis de torstatidkoniing van
de Europeve beslultell een bijdrage. Bij de oilizetting ill de ilatiotiale rechtsorde
beitaat roor I )eti  H.I.ig etiige niiiiite 0111 stziritig [e  geveii  .2.711  de daadweikelijke
gevolgeti v.iii deze iii\'loed. Ciezie,i de behoefte aan het waarborgeti vati kar.ikreris-

tieki'11 vati het 11.itiotiale tiiateriele strafrecht rust de vraag op welke wijze daarvoor

zorg kati worden gedrageti.

1)e ili)el.rellitig 5-.iii ilit cilidel-zi)ek t. d.111 iN)k lic ti)rtiitilerilig vati (eeli .1.ilizet \·m,i·)
eeii beo<)1· eli!igwlietiia \\·.1.iniiee de Nederlaiidse wetgever bil het prlice. Vati tot-
st.7 11 clkoi iiilig (I·001-t-.13c) en (,111zetti i W (cind t.ise) r-.111 Elli Ope fe I ccht5ill,trlilik ilte 11 lia-

tioliale iiiatericel jtr.ifi·eclitelijke u-Jardcil k.ili „-darbi)rgell.

Op grotid \·ati het bet,ordelitigssche.111.1 kutineii 11.itionale waardeti vati iii,iterieel
str.lfrei hI ill zc,\\·el Eitri)pese itiitiatieve,1 als 11.itic),1.ile werge\·iilg ilaar aailleiditig vati
Europese beslilitvortililig tot uitdrilkkiiig worde,i gebrach[. Het schetiia biedt een
h.itidreikitig .Iati de Ii·ergever 0111 tia k detike,i over de rol \·ati strafreclitelijke
r·.1.11-deti iii hit proces \·aii wetgevitig eti beoogr dit te stitituleren. Een dergelijke
behoette spreekt overigetis ook uit de stalidpulitell van onder andere de 111inisters
Korthals eli I)oillier. I"

38        1 ).it ilili c„,k m .in.1,1 /1.Iii iliet liet k.ir.ikter ,·.1,1 beginfel.,clitige u·a.irdell. ,·alidaar d.ir 111 dit ciliderioek
gee,1 ge b ru i k .· O r,i r ge,11.,a k t \·.,11 m ee r, tat i Ai lie begri p pi n .il,  ke i i, i i:i·k ei i  w i ' ui rga i ig.p it ti te i i ' . l i er ir
bel.li,grut, ' (...) Mt \ .1.t te  te||ell ,1.1[ 1110geluke begili.ele,1 1.111 de rech[..[.1.it zii.11. de ..1,„ili„„ i.·„i,·,1,-
imi-g:,1.1,11 k 11ier .illecli ,)peli eli 1, e1111 g precieze. 111.1.ir \,)(irjl ook il,·11.it 11- he begrippeti ziuit. 1 )e in-
0 11 ilig ila,1 n .iii k.iii .in e re 11 m ile Itiop der r 1 Id. m 111.1.1 t.ch.ippeluke opv.lttitiKe i i eli en·.irilige n zijil
,1.1.irbu rele\.ilit. Begili ele,1 zuil wk iliet ,·cicireelisen , ,01· .11[ijdgege ·en:ze zulle:1 +teeds hull n·.1.irde
MN[:ii be\\·Uzeli en i,teii k.111 er op eeri g.ge\·eii 1110111crit .111clen over Kam detiketi." Zic 1). I lullu
3 14 13.1. p. 17. Zie Veldt- F <,gli.1 2{1(12. p. 1 (,9. 9·ooreeii kcirte iii tee lizertilig \·.in het *catiii pm it ,·ati de 1111-
m.ten 1·.iii Jufrm, ii.it e:11 oiii·erk,>rt i·asth„udell .1.111 bepial,le k.irakteristiekeli liter 1,·ordt bec„,gd.

39        Iii  wmhiliclille d,1.·Lifite,ite,1  k,itize,1 de widpunreli  ,·m bei.le her:11 a.iii de (irile. Zie ile 13riet- \·.111
11 11111,[er \·,lit J it,ri rie KI) tlia 10 betrett2 lide :eli ge.icti i.ilmer.1 0[,11 1,1 pulit wii de N„ierl.itid,e rege 17 lig ill-
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Her is niet ongebruikelijk 0111 strat-rechteliike afu·eginge,1 v.iii eeti baeirstruc-
tutir Ie roorzie,1. Op Iiatioti.7,11 iii\·eau zijn bijrourbeeld versi hilletide ilialell pc,gill-
Keli otidertioii,eli ter beatitwoorditig vati de Traait w.ltilleer tot stratbaarstellitig ilioet
\vi)rdeii overgegaan. Er kati wordeti gedacht a.711 de iiegatieve 'kriteria' r.iii Huls-
111.111, de positieve criteria vati Vati Belii,iieleti. her Ic)ersitigsschenia van 1 )e 11. ,os eli

4de roor\va.irdeti vaii Haveiliall.   1)e notitie Etirostr.ifrecht lieett iii wezeti dezeltde
doelstellitig. 111.1.Ir daii tell .ia,izieti v.iii Ei,ropese iii\·loed. 1)eze \·oorbeeldeti hebbeti
111ij,19 inzie,is een duidelijke getiietie deler: het gaat iliet 0111 het xmdragm ran
defitiitieve oplossingen. 4' Ook .11 is eeti d\\·itigetide uitspra.ik op b.isif r.1,1 toetsilig

.iati deze richtstioeren omiiogelijk. dat betekent tiiet dat algetiie,ie punteti r,111 geeti
etikele waarde zijii. Zij scheppe,1 juist het k.ider ,\·aailiiliticti o\·er her strati'echt
da.idwerkelijk liloet wordeti tiaged.icht.

Her boretist.iatide geldr ook roor het beo ,rdeliiigsseheiiia dat iii dit boek
wordt getortiizileerd. Her scheiiia zet aaii tot detike,i over strafrechrelijke k.irakteris-
rieken. 1)eze Stillizil.Ills tot retlectie is iiiet allee,i illittig VOor de beoordelitig van
itiitiatieve,i. befluiten eti tiatiotiale wets\\·ijzigi,igeii die voortkotiien ilit de Unie.
Voor besluitronizing die i,it een .indere intertiatio.1.ile koker atkomstig is. is het
schenia e\·eneetis rati belang.43 Zelt-s zotider itiipact rati beslitit\·(,rniing bititeti de

43
latidsgrenzeii kan sprake zijii van toegevoegde waarde.

1.5 Onderzoekskader

Nu het perspectiet-van de tiationale wetgever leidend is, zulle,i de posities v.iii de
rechter en het bestitur ten aanzieti \'ati de toenelilende Europeaniseritig vali her
strafrecht buiteti beschou\\ itig blijveii.44 1)e tweede belatigrijke beperkitig is dat het
c,tiderzoek is gericht op karakteristiekeii van 111.iterieel strafrecht. 1)e aatid.,clit gaat
wit 11.iar delictsotiischrijvingeii e,1 <tratbedieigiiig, illet iiatiie de stratii,aat. eti bepaal-
de onderdeleti uit het Algetiieen 1)eel vati het Wetboek van Strafrecht:' Het strat--
procesrecht zal zijdelings de revue passeren, iliet als zelt-standig otiderzoeksobject.
Het criterititii uit de notitie Eurostrafrecht dat berrekking heeft op de iiale\·iiig \·ati

zake ile Eurcipe,e ur.it'rechrelhke uitieii\\·erkitig. ke,111)erk .lu,t1111 1567. 5 jitli 211111: K,itik·i·.,titi·L· ·11 1/
)M  2.23 4*. m. 218: A, i,i, ·i·.,titi: m / 21)(11  W. 23 49tl. m. 1. fi k,m·i.,titi·k' ·ii //21 {12'{ 3.28(,114 eii
24 473.1,r. 3: 11,1,1,irlinern i 211(1.3/(14. Iir. 1'). p. ')!c,-976. Vergeli Jk o(ik 'ti 1.2.

411       Zie lizil4111.iti  1972, V.iii Hemneleti  1973.1)e Itocis lvK7: 11.11·ci,iati 1')')H.
-11       Zie (ic)k (;roeilhuijseli l')9.3. p. 6.
42      Zie i mi· eeti oproep „111 de ged,ii'lite,·cirlizitig ,·lie clcur ile Ii<intie Elirc):tr,lfreclir litt I ')')') ill g.tile 10

ge/er te \ er bred eli rot i i ire rit.itic),1,0 e iii\·loede,1 op het i w teriele stratrecht iii liet alge 1 11.'eli  I )e 1 1 iii Iii
2111 111. p. 53. l)eze oprbiep 10 al, citilat cipgeti ,titeli .ils ilitrci,itic·tie ,·,iii het Itileideti,1 decl.

4.3     Wailiteer er xprake i< \.111 ititer,1.iticili,ile ili,lcied u il d.it itiet zeggeti il,ir er d.iii per defiltitie .inciere
afu·egiligcti \\·ordeti ge,11,1.ikt da ii iil puili ii.itiotiale (·oritext i ,I geschiede,i. Lie I )e 1-1 illit 21bil.4.1. p. (,2.

44       Iii liet.1.1.ir\'er:I.,g \\·ij.r i.lee,ik Williiik c,<ik <,p de po:im i.11 de rechter ci, her bewiur. 7.ie 12.i.1,1 i.iii
Sr.i[e. J.1.in·enl.ig 2111 14. p. 28. Eeit etike le keer /.11 zu,Welitig, .1.ind,2,·lit \,orde i i ges, h„tiA eti .1.iii ile recli-
ter. 1 ).ir k oilit door he[ R he 111.9 1·etge, er-re,·lire r. Z te Ilier   ,cir V ratike'11 211' 15. p. 7()- 1 11.3.

43        13U7otidere .tr.ifu·erge\ iiig bluft buiteii 1,e*chi,un·itig.
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46     ,,de waarborgen uit het EVILM tell aatizie,i vati vervolgitig en berechting  zal DiJ-
roorbeeld geeii plek iii dit boek krijgeti. Hetzeltile geldt voor zowel het toezicht en
de coiltrole op opsponngsacri\'iteiten door rechterlijke ot-justitiele .iutoriteitell .114
hit (,pportittikeitsbegillsel.4- Iii toenetiietide tiiate zal de Unie de greep op het
scrafteclit I ersterkei14' eii oncierzoek tia.ir de sri.ifprocessuele cotitext vati het ni.iten-
cle irrafrecht. her htrat131'ocesrecht iii zelti de 5trattoeiiieritig is nodig, of-z,71 a,111 (tiog
111eer) bel.itig \\ ititicii. 1,eze eli atidere str.ifprocarechtelijke theriia's zierketi door iii
het 111.,teriBle strafrecht. De str.it-rechtsplegitig tittictiotieert itiitiiers als een geheel.
Het is eeli systeetii en bestaat uit cotiiniuniceretide vate,1.4" Het structitreel uitdrageli
r.iii deze \·et·botideliheid iii her oiiderhavige utiderzoek is echter oti\\·etiselijk op
gro,id \·.711 de tioodzaak toI beperking en gezien het belaiig 0111 de ker,i van het
coiiiplexe thetii.in,che oiider\\·erp \·aii dit oliderzoek zc, iiizichielijk niogelijk Ie
pie fellte/'e 11.

1 )e iiirloed \·ati de Europese Unie op het Iiiateriele strafrecht wordr geplaarst
biiltieii de colitext \·ati de justitiele fanietiwerkilig ill strafzaken. in het bijzonder her
haniiotiisariestreveii. Meer operationele eletiietiteii, zoals Eurojust, blijvell buiteti
beschot,\\·itig eveti.ils de politifle sanienwerking. Al deze eletiienteii r.111 de satiieti-
werkilig iii de Europese Unit zijii van tiieerwaar(ie bij de gedachtevortiiing over de
o titn·ikkeli iig va 11 ie H I.in getertii ijii visie op de E iiropeatiifering van de strafrechtsple-
ging iii .ilgenieiie ziti. tiiaar iii dit onderzoek - dat zich specifiek richt op zowel
stratba.ir9[ellitigeii als oiiderdeleti ilit het Algetiieen Decl van het Wetboek rail
Stratreclit - koiiie,i zij niet .7.111 de orde. Praktische bezz\·areii leiden otiverinijdelijk
rot deze keuze.

Uiteraard zon er diverse lidstaten - wellicht geldt het voor alle deeltieine,ide
state,1 - \raarbij spatitiing „·ordt ervaren bij de itivloed vati de Europese Uilie Op het
strafrecht. 11 1 beoordelitig vati de itirloed \·.711 de Europese Unie op het recht is iii
dir c),iderzoek ecliter beperkt tot de illipact op het Nederlaildse niaterifle strafrechI.
Uitgaligsplint is de 11.itiotiale rechtsorde eii de gedachte die daar leeft: strafrechielijke
karakteristieken verdietien waarborging. Het betreft daartiiee Nederlatidse strafrech-
telijke \vaarden die door de ii.itic,11.ile wetgever iii de praktijk tot ziiting nioeteti
worden gebracht. Her onderzoek is daar111ee verk geworteld iii de nziatices vati de
natiotiale strafrechtsplegitig eti iii de Nederlandse gedachtevorilling over de verhou-
ding tusseii het sir.it-recht eti de Unie. l)e statidpitiiten van (de wergevers vati)
overige lidstateii eti eigenheden vati atidere rei-htss[elsels koiiien derhalve niet aaii
bod.v'

4(,      Verge'Uk : 1.2.
47     1): rechkrli.ike .tr,ifuictiietii}g„·rulici,1. ilie iii de ii ing Euroirr,ifrechi zii[ 199 ) iii Ed,i .ide,ii „·,ir.ir

geii„, i,id ii ie t h:t opp,)rt u ni te it+begiti.el. 2.11 il.1.1 eli[egen zeer wmmer a.111 de 0 I de k c m ici i.
48 Zie hier ·oor met 11.ittie ilee|  1. 1,·.1.irit, deze wm·.klicilig tot uirdrukkitig \\Ord[gebraclit.

4')       C)\ er .le wr|iL)u.litig ritwii  IICI  111.tteriele  gtratte,·11[ eli  he[  .trafprocesrecht  Iii  cle  wmext wii  de
1·.infek Ume m i)e 1 lullit & Verhetieti 211112. p. 71 1: Verheileii & Ste,·e ti4 2( w.3. p. 588.

51)        Met her oog op j em·liilleli m o# creelikolii,[eli w.eii iii.irerieel strat'rei-him ,11\ erw hd:tateii mer\\·11. tA
ii,i.tr A tiibi,4 211113.
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1.6 Begrippenapparaat

1.6.1 Hitrmmisittic'

Iii dir otiderzoek st.lat de Europese itivli)ed op iii.iterieel sirafreclit iii de rortil \'.iii
liiinitiiutiihartiionisatie cetitraal. ik begrijp hieroticier het strereti tiaar geineetisch.ip-
pelijke \\·etge\·i,ig, \\·aarbij liet de lidsr.irell - ill dc regel - vt i ivt.7.It 0111 i,idividueel
d.iii wel ge,zieenscliappelijk verder te g.1.111 d.in is voorgeschrereti. Hiertiiee \vordt iii
dir verbatid bedoeld dat lidst.zte,1 Zorg illoete,1 drageti roor de niogelijklieid d.ir
rechtsfi,bjecten iii ieder geval strafreclitelijk .1.itisprakeli-ik ktititie,i \\I), deti gesteld
roor datgetie war iii hit Europese besh,it is bep.1.ild. Waii,ieer eeti ti.itic,ti.ile \\·erge-
ver dat <)tivoldoetide \·itidt, kaii hij - iii begitisel eti oilder bep.1.ilde roor\\·aarde,1 -
verdergaatide wetgeritig iiatilietiieti \\·aardoor iii liieer ire\'alleil tot s[rat-rechtelijkc
a.ziifpr.ikelijkheid k.111 wordeti gekotiicii. Hierbij 1110et 11iet \\·ordeii vii-gerell dat llc
itihoud v.iii Ei,ropese beslititell en de liation.ile wetge\·i,ig tia.ir a.itileiding da.ir\·.iii.
evetieelis rechtsbeschermende aspecten kuntle,1 Iiatiga.111. Teii a.itizieil r.iii zowel de
aatisprakelijkheid als de rechtsbescher,ijitig is alles toegestaaii biti,ie,1 de (lilitii-
111 1111)eisen die uit het Europese k.ider roortvloeieti.5' 1)e k\\oalific.itie rati Slot.
'14,11'ard./14·xihi/ity cir a itatiot,41/ h·t't'/'. acht ik in algetiiene zi,1 trettend. - Wantieer lict
volledige h.imiotiisatie betreft, is - kort gezegd - geeii .itiriiking toegest.1.iii.+4

WaI (11iinitiimii)hartiionisatie precies is eii w.iarziit her (es·entitele) otidersclieid
:4tiiet bijvoorbeeld approxitiiatie best.iat. houdt verschilletide wetetisch.ippers bezig.

Deze discussie sta.it echter los van de beoordeli,ig van de itivloed \·.1,7 ile Ellropise
Unie op het niateriele strafrechI zoals die iii dit boek wordI benaderd. 1)e colitext
van de Utiie speelt een grote rol evetials het ti·it dat vailuit die coiltext iii\·Ii,ed
wordt uitgeoetetid op het tiationale strafrecht. Vc,or dir o,iderzoek illoet er 'flechts'
sprake zijn vati in\·loed op het inaterifle strafreclit waarbij iii de voor- eti ei,idtlise
ruitiite voor de lidstaten, waarotider Nederlatid, bestaat 0111 eigen st.itidpunteti iii Ie
tie,iien en om deze daadwerkelijke ilit te dragen iii de besluitronilitig. Het etiket dat
op de itivloed kati wordeii geplakt, doet iliet ter z.ike. Discussieptitive,1 911 gedet.111-
leerde analyses aatig.1.inde de terni h.iniiotiisatie blijveti iii dit boek buiteii beschoi,-
\\'illg

1)e .zatidiclit voor her tlieitia \.111 dit onderzoek g.iat iii het alge!17eeti gepaard
liier vrageti over de noodzaak Vall harnionisatie. het concrete doel dat wordt liage-
streetil, al dan tiiet 111 relatie toI atidere vortileti vaii strafrechtelijke satiiciiwerkitig

Deze kwesties zullen zijdelitigs Jan de orde kotiien.

51      K.ipte>·11 & Ve,·1. ireti \.„1 111:111,1.11 211{13. p. 2(,M-2(,c). 725, ')37-')38:()„ik 199'). p..31V: Sl„r 14')(,. p
384-386.

52    *"Pmt. p. 385.1)e Jureur ichri.itt m·er (tititiiliiuiti)11.triti )111#arie iii de eente pi.ilei·.
53      K.,pre\·Ii & Verl.orcii \·.1,1 1 heiii.1.1[ 2 1113. p. 2(,8: Slot 194)(,. p. 382.
5-1       Zie \mr cei, .ili,[r.1.Ie uireetize[[ilig \·ati her begrip  6.11„111.arie  1,9·4„,rbeeld  I .1,114· 21)112. tiier ti.m.

p. 4-14. cii ile re.ictie* \·ali Klip, 211112 eii Nclle, 211*12 „ph.i.ir .iii,11,·w. /.ie pi„r iticer i·,)11.·i·ere c ,\ ei·\\·e-
g,ilge,1 (reti .1.111.,Iell \·.iii ile 1,111<,ud iii l,reile /iii) Klip 211{ 11. itict ii.ittic p. 211(,: 3e,·,·11#ter I c)(,2. p.  144-

149: Vogel 211115. p. 13.3-1.35: We\·ei,ibergli 21*15.
55    C i.,Meti, 1 ')')'3. p. 8118: Klip I wl. p. (,711.
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1.6.2
()1 /1('ift-,IN.,k'//ille<.1  I'll  li'll'ill< S lf'rS,ilk'11

(;ezieti zo„el de politieke i,ibedditig \.111 het the,11.7 rail dir otiderzoek .ile de act<)-
reii die bij de [ot#taiidkoii]iti„ eii \·err\·crkitig rati de toeiietiietide Eilropese i,irloedr

zi-ili betrokke,1 - w.1.11-1,ij iiioet „·ordeii ged.icht .7.111 onder atidere de regeritigeii r.111
dc lid*rateii - speleti de op\·attiligell \·.iii or·erheidsinstellitigeti en be\\·ilidspersotien
ee,i Lrote r<,1. Iliel-dooi·  ·c,rcitiii dir boek regeliliatig op eetift.itische \\*ijze gebritik
c,c,11.iakt rati begrippeti .ils 'Nederlatid: 'de Nederlatidse \retgever'. 'de regeritig'.
de ilifilister \'.iii ji,fritie'. 'de Euri,pefe Unie: 'de C'.O1111ilisfie'. 'her Eitri,pees l'arle-

mciit  eli zo \'crder. Met deze remien \forilt geet, subjectivering v.111 de 'itistelliti-
geti' beoogd. Verder is het iiiogelijk dat de gepresetiteerde (,pratting tiiet correspoti-
decit ilict dic \ .1 1 1.ille ii,di\'idii de p ci·foi,cti die t<,I de ber, effetide i m[ellitig belic,ret i.
130\ etidie,11, Iici \ .111 bel.itig te befetle,i cl.ir \\ .11111eer de tiicnitig \ .1,11,U\-Oorbeeld de
11.itio„.ile wergerer ce,itr.1.11 vt.iat. her Iiier 06,1 persoc,11 ie die spreekt.  1 )aarbii kati
c),ider de 11.itioii.ile Tergever ook wordeti ger:it .ille bil de ,\'etger·itig betri,kketi
ati,bretiare,1 e,1 biiroorbeeld lobb\·icteti. 1)it I.iat<te is Illet 11.1.ile rati bel.111g voor de
\'c,(,rtjse. Vi,(11-t$ geldt rocir itistellingeii dat zii iii de loop der tijd vati gmetiftellitig
\\'ijzigeii. e,1 il.1.irtiiee is er <trikt getic,illeti iliet sreeds spi-,ike van dezeltile regeritig of
hetzeltile Ezi,opee·  l'arlciiieiit. 1),arbij kati de \\ijzigitig iii ,.itiietistelliiig resziltereii
iii ecti ,indere tiicniiig. Teii .iatizieii I·,111 itidir'iduele be„·itidspersotieti tiioet wrordeti
gerealiseerd d.ir het st.itidputit rati biiroorbeeld de niitiister tiiede is gebaseerd op
ziiii tittictie (.ilf citiderdeel \·ati de reireritig) waardoor de sta.itsrecliteliike inbeddilig
\ .iii belatig i4. C)(,k ziet hii zich gefteutid dooi- de desku,idiglieid \·.1,1 aliibtetiareii.

1.7 Onderzoeksmethode en plan van behandeling

1.7.1 ( )11,h·1·: ot·lbsmet/1,7(h·

Vc,(,r de dwel0tellitig rail her utiderzoik is het v.111 belatig eeti beeld te schi<ppeti \'ati
de d.1.id\\"erkeliike eti 111(,gellike iii\·loid die vatiuit de Eur<,pire Utiie op her strati-
reclit wordt iii<geoetetid d.iii wei k.ill z.ordeii uitgeoet-eiid. 1)e ci,titert vaii de
Etircipese Utife Iiee,iit itiimerf iii dit boek eeii cetitrale pia.Its in. 1)aartiaast rijst de
rr.i.ig iiaar de \\·ijze \\·.1.it op de Nederlaiidse \,·erge\'er - 11iet het oog op her waar-
boige,1 rati 11.itic,11.ile ftrafrechteliike waarde,1 - 011iga.it met de invloed. e„ de
Ce, etittiele) 1·Liiiiite,·oor eigeti atif·egitigen die da.itiiiee \·erbatid hozidt. 1)eze aspic-
tell ziin r.iii belatig iiiet het oog op de t-oriiitilering rati eeti beoordelingsschi.iiia
ic)(,r Euri)pise illiticitiercil eli 11.itioli.lie wetger-ing ter omzettilig rail Europese
bed iii te, 1.

3(,      11,irger  21111.1. p. 54: W.i.ililiik lw,4. P. 1 3: Witre,eci, 1488. p. 4. /.ie iwk de Iic,[eli \·.111 'r 1 1.irt (,Illier
de , „lgeti,le .irresteli: 1114 111.ipril 198 4..\'11 ')8-1. (,12: 1111 1 11121 I vx4..\71')84.753: Illt 21 iii iii
I'JMN..\'/ 1  mx. 143: 1111 3 no,·eililier 1 94..\7 1 'ph. 292.
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1.7.1.1 Imloed vati de Europese Utiie

0111 te kuntien spreken van invloed van de Europese Utiie op nation:1,1111iaterieel
strafrecht illoet er sprake Zijil Vall Europese beslilitvortiiing. 1)e 0111\'alig vall de
itivloed is athatikelijk vin de wijze vati Iiallweilditig vati de \·crdragArechtelijke
beroegdhedeti voor Europees optredeti, de uiteindelijke itihoild \·ati het betreffeiide
besluit eti de gevolgen die voor de lidstateii (waaronder de natiotiale wetgever)
daaruit voortvloeieti. Hierbij is her van bel.ing te kijkell tiaar de ver.intwoordelijk-
heid vati de Europese instellingen en de lidstaten teil aaiizieti vati zowel de itivloed
die op het Iiatiotiale straftecht worcit ititgeoeti·Iid als .1,111•..2.inde de \\·e,iseti voorr·,

5.111ietiwerkitig op strati·echtelijk terrein iii de toekonist.
Tegen deze achtergrotid koniell iii decl 1 vooral de verdrags.irtikeleti uit de

eerste t'11 derde pijler van de Europese Utiie aa,1 bod. Zij tittigereti itiii,iers als
bevoegdheidsscheppeiid kader.-- Voor IicI otiderzoek hierv,711 kati tiaast de tekit v.iii
de verdragen eeti beroep worden ged.,an op beleidsdocullienten die voor het betrell
tetide verdragsartikel v.111 belatig Zijil.'  Deze docitiiienteti wekken toekoiii<n·er-
waclitingeti en geve11 inhoud aan Eziropese doelstellingeti. Nu is her zo dat bitineti
de Europese Utile vele docunietiteti worden gepubliceerd. Het is dan ook e\,idellt
dat een selectie is getiiaakt. Vaak is gekozeti voor beleidsdocutiietiteti die eeti be-
paald 111011ient iii de olitwikkeling vati de Europese Ullie 111arkereti. Verder koiiien
alle Europese instellingen aaii bod die eeti grote rol spelen bij her uitzetten van
lijtien waarlatigs de otitwikkeling vati de Europese Unie zich begeeti.i" Op deze
manier wordt getracht ten evenwiclitig beeld te scheppen. Dit alles neenit niet weg
dat de beleidsdocuiiieiiteti - als onderzoekstiiateriaa| - op eeti persootilijke wijze
wordeii geTtiterpreteerd. D.N houdt mede verbatid iliet de 'politieke taal' die zo
herketibaar iii de docuiiietiteii aatiwezig is.'*' Eeti ieder ititerpreteert deze taal op eeti
alidere wijze. Zo k.111 het streveii tiaar vrijheid, veiligheid eii rechriaardigheid
worden opgevat als eeti serieuze anibitie, iiiaar ook als een ziiistiede die ilitdrukkitig
geeft ian eeti noodzakelijke stilwe,ide kracht achter bepaalde otitwikkelitigeti.

Behalve docutiieticen vati Europese oorsprotig, wordt ook eeii etikele keer ge-
keketi naar de bijdrage v.iii Verschillende natiotiale instatities, zoals de 12aad van State
eii de WRIZ. Adviezeti  of rapporteii vati dergelijke iti,t.inties kittinen  van belatig

zijn voor de atialyse vall de inhoud en gretizen van bepaalde Europese bevoegdhe-
den. Uiteraard zijn deze docutiietiteti met tiaine vati belatig wamieer het tiationale
pei-spectiefop het Europese kader aan de orde is. Voor het staijdputit van de Neder-

latidse regeritig word[ eeti beroep ged.1.111 op tiation.ile beleidsdocutiietireti, waarbij
bijvoorbeeld.iati de ilotitie Eurostratrecht kati wordeti gedacht. De Europese be-

57             Zie  9   1.3.
58     1)e beletilfdocutiicil[:11 zij,111ie[ opgeliolliell 111 cle liter.truzirll.l,t..111:eli m de \(ictil<,reti.
59        Iii altaberische ,·olgorile zun ilat de (.:millili le. he[ EL,ropec. 1'.tr|ellieix. de Europek Ild.iii. liet I lot

mi justitie ,·ali de Europe,e (,elize:11.chappeli m lie R.1.1,1 \ m Mmi:ten.
641        t Hart stelt dar ee,1 beleid,rapport iii de eer.re pl.lat4 g,1.It (,1,1 :ell politicke ,·i ie cii <,111  ·.iii Li.larilit

montellen voor ee,1 [oekotmtig beleid te Olit\\·ikkelen. Iii bei,le ciliderde|eil .clillik ile u·.1. rile wil ,le
.iii.tly,e  ·ali beleid.d„.illililitili ,·our dit (,lidery„ek. Zie 'I 1 1.trI  1 i)<)11. p. 31 12.
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leidfdc,c,itiictireii \\·aariii de \i<ie \.711 de 11.a.id \·ati Mitii·,ters cetitraal <taat, verte-
„eii\\'oordigeti overigetis fortiieel niede de visie rati de Nederlandse regering./

Voot ts iv 11.igega.iii hoc iii de praktijk a.iii de beroegdheden uitroering wordr
gegereti. ilieruit k.iii zi·c,rileti ati:eleid c,p \\elke wijze Europese itistellitigeti. en
d.1.iniiee ook de lidstateti, de bevoegilliedeti ran de Europese Unie ititerpreteren, of
iii ieder ge\'al iti\zille,1.

Ec*ii .indere bel.iiigrilike broii - iiwt ti.111ie roor de .itialyse rati de \erdrags.irti-
keleii  ,it Cle eerve pijler - i9 de rechtfpraak van het Hoivati Jilstitie vall de Europese
Cieiiieeiischappen (H,1 EC;). De uitspr.ike,1 vati het Hot-geren aati de bepalingen
raak rerderftiekketide gerolgen dati zo op het eerste gezicht blijkt. Het bijzondere
k.irakrel· \'.111 de EG. eti d.,ar,iiee ook lic beroegdhedeti bitinen dit k.ider, konit juist
I.I ziirdritkkitig iii de reclirspraak.

Uiter.wi d wordr her boretist.1,11ide .1.iliirevilld 11iet \'erwijzingeti ti.iar liter:ituui.
1 )eze I cir,·iizitigen liet,beii met 11.iiiie bet! ekking op de inhozid v.111 rerdragsartike-
liti eii de uit\,perkilig \'.iii de reclitspraak \·.iii het Hvl EC;.

1.7.1.2 W.1.,rborgitig \·ati Iiiaterieel strafreclitelijke „·aarden iii de praktijk

Wati,ieer itiziclit is \·erkregeti iii her Eziropese kader rijst de \'raag iia.ir straffechtelij-
ke w.7.irde,i die iii de praktijk van de otiderhandelitigeii over en de otiizetting vati
Europece be lititen eeti 1-01 spelen en ketitielijk worde,i itigeroepeti ter waarborgiiig
rati het 111.iteriele sri-afrei-ht. Ciezieti de statidputiteti van verfchillende tiiitiisters v.111
.Ilistitie A de \·er\\·aclititig gereclitraardigd dat - w.in,ieer er n,iiiite bestaat voor het
iii.iketi ,·.iii eigen .itivegitige,i' ' - optitii.1.11 gebruik wordt geniaakt v.11 de niogelijk-
hedeti otii Grrati-echtelijke waarden tot 111111 recht re laten konien.',2 Eeti otiderzoek
liaar het h.ilideleti eti eeti recotistructie vati het detiketi v:iii de Nederlatidse werge-
\·er iii de H.7.,gfe eiiidti10e 1,iedt de 111ogelijkheid roor toetfitig Lin deze \'erwachtilig.

1).1.71-toe wordt eeti \·ergelijking geiiia.ikt aisseti de inhoud \·ati Europece be-
wlitite,1 eti de 11.itioii.ile strat\\ etgevitig die tot oilizettilig d.,arvati strekt. Aaii de ha,id
\·.iii de r.iststelli,i g. .iti,ilyw eti \·erklaritig \·.iii verschilleti die door deze vergelijking
zichib.,ar „·01-cleti. kii,itieii tiatioiiale strafreclitelijke waarden worden geidetitificeerd.
Iii her licht \'.iii het Eun,pese kadet' rindt de zoektoclit plaats naar de arguinenteii
die ilitilig ge\'eli a.111 etrafreclitelijke karakteristieken. Watitieer de wetgever kiest
roor \·erdere.,aiide regelge\·itig dati \\·aartoe het Europese besluit - dat tot illilli-
111 ii i 11 h ai i i i 0 t i is a ti e s trek t - r e rpl i c h t . i s d e ve nvach t i ti g gere c h tra ard igd da t ti a ti o t ial e

\·aorkeiireii. gebaseerd op strafrecliteliike waardeti, eeti proniitiente rol spelen.
Er i< gekozeii voc,r drie vers,-hille,ide Europese besluiten: een richtlijii. een

\·erordetiitiir eti eeti k.iderbesluit. 1)e richtlijil betreti de bestrijdilig r.1,1 \\·itwasseti,
de verordetiitig houdt verba,id illet de .iatipak v.iii tiage,11aakte of- door piraterij
\-irkrege,i 64,edereti. eti hit kaderbeclilit richt zich rot de bestrijdi,ig \·.111 euro.:ilse-

1,1       \'ergelilk    1.(,.1
1,2     ' 1 2.
63       1.-/1.1
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tiiutiterij. De geniene deler is dat zij ill iileer ot-,iiindere tilate op grotid \·.111 |larillo-
tils.itiestreve,i"i daad\verkelijk hebbeti geleid tor .1.ilip.issillg rail .irtikeleti iii her
Wet:boek r.111 Strafreclit:" 1)e eerste twee instrlitiieliten behoreti tor de eerste pijler.
het kaderbesluit is hit rechtfilistrilillelit d.It is geki,ppeld a.iii de str.it-reclitelijke
s .1111 e n w e rk i t i g i n d e d e r d e p ij l er . 1 ) o u r d e k e li z e v oo r d e z e d ri e b e fl i t i t e i i \\ · (, rd I h er

gehele Europese kader Vall waaruit het tiatioii.ile strafrecht k.iii „ordeii beitirloed.
11 leege 110111ell.

Richtliitieti en k.iderbesluite,1 zijii rechtsitistnittictiteti w.,arbij de 11.ltic,li.llc
\retgever iii de eitidtilse Iiier .itidere verpliclitiiigeti eti \·rijhedeti iii.iani:ikitig ki,ilit
d.111 bij verordetiitigeii. hi het laarste ge\·.71 sta.it - iii zijii algetiieetiheid - de liatiolla-
le wetgever 111iiider rilitilte ter beschikking roor liet \'ortiige\·en r.111 de \\'etge\·itig
die rot uitvoeritig vati de betreffetide Europese verpIii-htiiig(eii) strekt. Het k.111
ititeressatit zij,1 0111 bij ileze drie Europese rechtsiiistrimienteli te c)tiderzoekell Oflie
Iiation.ile werge\·er rekenitig houdE 111et de specifieke kentiierketi v.iii het Eurc,pese
besluit. Is hii zich bijroorbeeld bewitst v.in de rititiite die lietii iii het coticrete ge\'al
wordt gebodeti voor het 111.ikell v.ill eigeti ativegitigeii? Eii betitit hij die nii,iite -
vanuit natioiia.il perspectiet-- op eeti wetiselijke \\·ijze \\·aarbij hij gezien her type eti
dc itiliozid \ .11 her betreffende rechtsitistruiiient gicii gi-etizeii 0\'eisc|irijilt?

De drie besluireti strekken zich eeti ieder uk over .itider gedrag. Her zijii oti-
der\\,erpeti \\·aarbil- globaal geoorileeld - strafrechtelijke faiiietiwerkitig tiiet als heel
rree,iid kati worden beschotiwd. 1)it is van belatig ilit eeti andera waarderilig wel-
licht gerolgen zozi kutitien hebben roor de beoordeling v.111 de wijze wa.irop de
nationale wergever iii de eiticitlise heeft gehandeld ter liakotijitig \·ati eeti Etiropees
besluit. Wantieer het desbetreffende Europese hatideleti zelt-tiiet ter discussie staat.
kati alle .iatid.,cht uitgaaii n,1.it de otiizettitig iii de tiatic,tiale rechtforde en de ri,1 \-.111
sri:itrechtelijke waarde,7 daarbij.

A.ingezieti de basis van dit decl is gelegen iii een vergelijking tlissell de iiilioud v.in
drie Europese besluitell eli de ilatioliale wergevilig die strekt tot oilizertitig d.,ar\·.iii.
bestaat het otiderzoekstiiateriaal vooniatiielijk ilit de tekst r.111 de colicrete Ellropese
besluiten eii - iii het bijzonder - de katiierstz,kketi die betrekkitig hebbeti c,p de
011izettiligswetgeving.' ' Ten .iatizieli vati het colicrete rechtsitistniliielit k.iii liet sotiis
tiiittig zijii 0111 cen blik te werpen iii andere t.zilversies. De bereketii  \·.iii bep.1.ilde
(Nederlatidstalige) begrippeti kati aaii helderheid wilitiell. eli eve,ituele rerr.1.ilti,Liteil
killitieti irorden oiitdek[.

(,4       Itichrhitieii eti k.),ierbe.litireii kuiiliei, M,r,1, ii .1.itigc,11.iki .il. il:zel ile [>·pc recli[.1 INrul,kii[:11: iii i :el
ge w Ile, 1 I·,ird[ mi i iii 11£11 iih.1 ri 11„111,3 [i: , .m „ e[,4, M ie Lic m,Mil „ .1.irlii j 11,1,[.iteii ecii res ul[a.1 [0\ ci phi h [i llg
moeteli Ii,ikc,nieit. Verc,rdelittigeti r,·Ukeii |iter ati at: ile e 111*crumen[ei, , .iii de eerste pi.iler Allittiell
  ·ord:11.ta,ige,11.rk[ al, e:11 F.iirope e u·:I. Lie .irtikel 244 Vt(; en .ii·tikcl 34 Ild 2 VEU.

4,5        1)e .Iatid.tcht ,·oor deze drie rechwliwtrititietiteti \\·erkt (1#·erigeli, il<,4,r 11.1.Ir ile ililloud i .111 Lieel  1.1 ).tarili
\\·(irdt illet li.„ile gekek. 11 11.1.Ir rli·hthlilell eii k.,Licrbe#ultell.

66 1)eze /1.1,1. tier .il. cle be|.1,1.,1,)Clitil:11[ell lilI ,leel  l. Iiter „pgeti„liieli iii .le liver.,ruuihi,t.
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Bij de kaiiierstukkeii zijii Iiiet.illeeti de voorgestelde wettekst eti de gewiizigde
.irtikeleti iii her Werboek rati Strafreclit releratit. Juist iii de ineniorie \'ati toelich-
tilig, gestelde k.111iervt.igeti eii de beatit\\'(,ordiiig erv,in. e,i iii de rer<lagleggi,ig van
diwicGies iti ile Eerste eti Tweede K.,ilier ktititieti .7.itiktiopitig putiteti \\'ordeti
ge\i),ideti. Veel.71 zzille,i ftrafreclitelijke u .1.irdeti iliet expliciet al< .irguilient \\·ardell
itigebraclit. iii.,ar blijkt uit de coii[ext wat de achterligge,ide gri,ndgedachte bii
rirfchilletide itihozideliike .ifu·eginlieti is eli Ot-lic kar.ikterictieketi mii het Neder-
1.,tidGe strafreclit d.larbij eeti rol Apeleti.

Bij de \·ergelijkilig titfse,1 de i,ihotid \'.111 de Europese befluite,1 i ii de tiatic)11.ile
\\'etgeritig ter 011izetti,ig errati is ook ee,i besclieideti rol \\·eggelegd roor 11.itic,11.ile
reclitspr.lak. Ezirc,pese doci,ii,etireti die .1.iii her defitiitiere Eitropese befluit \·o ,rat
Zijil geg.1.,11 eli liter.irittir. 1,eze brotitieti hebbeti iii deel 2 eeti .iativulletid k.irakter.

1.7.2 1'1,iIi t;iii 14·liatidilitle Ail It· 'Sit'li -ir

1.7.2.1 1 )eel 1. het Eurc,pest k.ider

Iii \·ergeliikitig tiict eeti tictital jareti geledeti is hit beset- r.iii de tioodz.,ak vati
a.itidacht vi,(,r de U 11 ie doot gedrongeii bii veel strafrech tjuristeti."- Het is echter noe
fteedf tiiet ectivoi,dig o,ii eeti goed beeld Ie krijgen \·.11 dc Iiiogelijkheden bi,ineii
dir s.1111eii\\·erkitigs\·crbatid eii r.711 zo\\el de d.,adwerkelijke als de potelitifle illipact
c,p cle 11,itic)11.ile vtnifi-eclit• plegiti•,. 1 )eel  I  roorziet iliet alleeil in o,iderzoeksrestilta-/

tell \'out de timiii,leritig \·ati her bec,(irdelingsscheitia. Het Ei,ropese k.ider biedt de
(fti.lfreclit).litrist o ok ee,1 beeld r.in de ontwikkelitig r.iii de E tirope.711iseting Lati her
strafrei-ht iii de greep vati de Utiie c,p de liatic)11.ile strafrechteliike atitono,11ie.

Decl 1 best.iat uit de hoof-dstilkketi 2 rot ell illet 4. Iii hoofdstuk 2 staar de eer-
ste pi-iler. de gro,idfla  r.iii de Europece Utiie. centra.11. Behalve de biizo,idere
ke,111ierkeii die illet dit k.ider \·erbaiid lioudeii. ko,iit de itirloed op her ctrat-reclit
a.1,1 bod. hi her d.1.lrop volgetide hoofilstzik is hit Gpecifieke kader vn de ji,stitifle
f.iiiieti\\·erkitig iii stratzaketi uit de derde pijler a.iii de bezirt. Naast eeti schets vati
redeneti rr,1.Irc),17 de lidstateti op dir terreiti zijii gaan s.111ietizi·erketi. wordeti de
doelftellitigeii - i,1 het bijzo,ider her vtre\·eti tiaar ecti ruiiiite v:in \·rijheid. \·eiligheid
LEi rechtraardigheid - en de daarop gebaseerde bevoegdhedeti geanalyseerd. Even-
eetis wordt er a,indacht besteed a.111 de coticrete besluitvorniing eti wie daarvati de
itiitiators zijii. Te,1 flotte wordt iii hi,ofilstuk 4 eeti blik geworpe,i op her niogelijke
tockonisti•,e kader waarbititietide straticclitelijke sallieti,i·erkitig kan gaan plaatsviti-

r'

deti. Beh.11\L, dat beleidsroonietiietis de revite p.issere,1. waaruit blijkt op \velke
\vijze de Europese itistellitige,i de justitifle saiiietiwerking in strafrakell Willell
romitiereti. kotiit het grotidwettelijk rerdrag a.iti de orde. 1)it verdrag. waarciati lift

(,7       ('i,1·,reii, 4celr il,It lie[ Europe.: reclit 11 icier g.1.iii l,eli„rell tc,r & 11<,mi.lie b.lgage \'.111 elke.litrist (( '„1·scens
2111 14 1,. p. 1 3.3'J). m dir *r,111 Jp 11 ir „i ider clirlit'lk. 111 lie [„e koi„#t z.,1 ile ke m ic m er dit recht,gebied -
11.1.11 .tile \\ .1.ancIii 111'U k liel,1 - .illce,1 111.1.Ir , erbeteren. 111 ,·e.1.lurid 1.che „pleidiligell lieeft de 1-lirc,pe,e

Utite. 1,111£,cirbeel,1 Iii rel.itic [i,t her .tratre,lit. eeli pl.t.%.irige,Mmii.
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eerste Nederlandse ilation.ile rekretidutii wav ge\vijd, is repre0e1it.iriet' ,7,„r de
aiiibities vati de regeritigeti r:111 de lidstateti. e,1 d.1.irotii rele\'.111[. Uk de 0.illietillatig
Itisseti de hoot-d:stukkeii z.11 de aantrekkitigskracht vaii de eerste piilci· blijketi. IicI-
geeti van belatig is 11iet het oog op her otidersclicid russell de \'(,or- eli eiticitiise eii
de ri,iiiite die de n.iIioll.ile wergever lieett roor her iii.iken v.7,1 eigeti .it\\·egitigen op
grotid vati strafrechteliike waardeii.

1.7.2.2 1)eel 2: het Iiatioiiale kader

Iii dit deel st.,at de zoektocht 11.1.11- 11atioliale strat-reclitelijke \\·.1.irdeti cetitr.1.71 zo.ils
die blijketi i,it een analyse vati de eilidtahe raii drie verschilletide EEirc,pe.e befluiteti.
1 )e riclitliji i witwassel i. de piraterij\·erordetiilig i ll hi t kaderbeslitit eitro\·alsei 111,1 iterij
\\·ordeti beliatideld iii de lioof-dstukketi 5 toI eli illet 7.1)e hootilsrukkeii ziiii orge-
bou\rd .1.1,7 de hatid rati de verschilleii tlissen hit Europeie behlitit eii de d.1.11-toe
itigevoerde dati wel aangepaste arrikeleii iii het Werboek v.iii SIrafrecht.

1)eel 21.,at zich ook op een aiidere wijze lezeti dati eeti ret· 1.ig\·an de \·er chil-
leti ti,sse,1 het betreffelide rechtsinstruilient e'11 de oilizettiligswerge\·ing. 1 )e i,idiri-
ditele hoofdstukketi \·eischaffeii ketitifs over de specifieke Eziropese besliti[cti eti de
11.irioliale werge\'ing illzake de bestrijditig \·ati \\·in\·asseti, piraterij e,1 euror.ilveilimi-
terij. De atialyses iii de 1100tilstukkeii 5 tot eti izier 7 biedeti iii.iteri.1.11 vocir ecii
teclitii ch jiiridische \'erdiepitig vaii de berreff-etide sirafrechteliike regelitige,i.

1.7.2.3 Ikel 3: een beoordelitigssclietiia

Iii decl 3 wordL op basis v.iii de i,ilioud vati de deleti 1 eii 2, her beoogile beoarde-
litigsschetiia geti,nnuleerd. 1)aarbij wordr otider andere het otiderscheid russell de
roor- eii eitid tiise 111eegetioii ieti. De itidividu de 0 tiderdele, i \ .iii het whe itia \\ orde 11
gepresenteerd. verklaird. uirgediept eli ill ee,i otiderlitig verbatid gepl.1.itst. 1)it
geheel geeft eeti eerste aanzet roor de beuordelitig v.iii Europees strafrecht \'allilit de
gedachte dat bepacilde waardeti die a.iii het Nederlatidse 111.iteril;le sir.ifreclit zij 11

\·erbotiden. „,iarborgitig verdieneti. 1)at her eeti eerste aanzet ben-eft. iiiipliccert dat
her beoordelingsscheina geen ititpittretid geheel is. Aativulliiig eti uitbouw is titoge-
lijk (en zoii ik toejuicheti)

Op deze plek wil ik stilst.ian bij her t-eit dat de Europese Utiie geeti statisch ge-
geveti is, juist tiiet. 1)e dyiiatiiiek vati de Utiie - die iii deel  I  wordt geillibtreerd -
leidt ertoe dat hit kader waariti de strafrechtelijke satiien,rerkitig placitsvitidt geen
otiveratiderlijk gegeveti is. (Diigeacht hergeeti de toekotiist iii petto heeft. belioudi

<'S

het schetiia, wellicht iii aatigepaste voriii, zijii waarde.   hi het jaarverslag vati de
1<aad vati State uit 2()(l l  r\·ordr opgenierkt dat Er,rop.l e,1 de eigeti sta.ir twee zi-iden
r.iii een zeltile tiiedaille zij,1.6" 1)eze gedachte geldt ook voor Ettropees strafrecht eli

9 lh. c gelit  bu\ 0(,rbeel 1 \\·.11111cci- de g: cliei .icii i·ecli[·.•,teer die I bnlier \  In telt op 1: iropee, 111\·e., 1 zou

\,·orile,i ilige\·cierd. Zie Verliet.leti &  Sk\·eli, 21111.3. p.  388-584) i.1,<,1  111„geli.Ike \:r,Clilli, mgell  111 de
NUFWeiti Itli e iii Jezc  ititatie.

(,9 1t.1.161 \'.Ill St.tte.J,1.Incrd.ig 21)1)1. p.  1 5.
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11.itioiiaal ur.ifi-echt. Over beide 1110et Wordell liagedacht. oak iii otiderlitig \·erb.ind.
Hieriiiee A de t'cle\'.11,tie gege\·eti \'.111 een ·stiiiizil.,114 toI ti.,dere doorcierikbig di,01 de
Ii.itic,tiale „·cruever vati bepa.ilde keitzes w.,arbij strafrechrelijke waardeti eeti 1-01
.pelen.

1.8 Waar dit boek over gaat

1 )it boek g.1.it over 'eerst detiketi. d.111 doeii'. Sitids de llc,titie Eur(,strat-reclit uit 1999
A er \·atiuit de Nederla,idse regeritig.iatidacht gevraagil voor eeti strafreclitelijke
w.icirdelloriu iltatie iii de colitext v.111 de toetietiietide itirloed vaii de Europese Uiiie.
1 )it lieeti gere,zilteerd iii etikele tiotitief eli iliscilisies over dit the!11.1. '

Het A gezieii de positie v.111 de Europeee Utiie v.iii bel.ing 0111 iii de voor- e,1
eiiidEise [e killilieli tertig,·alleii op eeii algeliieeti k.ider dat 1(,s stacit rati de (coticrete)
.iatileidiiig r.iii eeti  itiiti.itiet-daii  weI besluit.  Niet iii.,g \\·ordeti otidersch.it d.it de
bex|uit\'ortiii,ig iii de Europese Utiic fterk pc,litick is getint. 1)e dnik op besluitvor-
Ii,itig is da.irdc,cir groot, w.1.irbij gee,1 treffetider voorbeeld kati wordeti getioetiid
ci.iii de begluit\·cit ii i i tig die iii gaiig is gezer, da i i wei is rei < iicId, 11.1 de terroris ti,che
a.itiflageti op bi,rgerdi,el\\ittell op 1 I septeiiiber 2(11 1 1 iii de Veretiigde State,1. Her
bel.itig rati 11.itideleti, her at-geven vati eeti sigiia.11 .1,1,1 burgers,-' is bintie,i deze
c(,litext reel.71 groter d.iii de \ ·.7.irde rati ee,1 retlectie op grolidslagelitii\·eau.-2 't Hai-t
,!1 FoquJ stellen dat 'di,eti' her 'detiketi' overheerst. jilist „-antieer de druk op
be0litit\-oniiliig tc,etieciitt. Eeti irebrek aaii beziti,iitig ligt in het \·ooruitzicht. Zij
besclirijreti deze proble,iiatiek liiede .7.111 de liatid vati de oprattitigeti van de be-
wri,unkitiidige Iii 2 Veld:

'Zoildel· 1-ctlectie eli d,1.licip gectite tlie<)1-ie\'cirtilitlg zal ile uittiett·iiilig r.iii de :taat0-
tilaclit blil\·eli lijdeli .1.iii eeli tekcirt .1.iii legititititeit eli 0,·el gele,-erd „·c),-deli .1.iii eeti
l'(illteXI| c)Ze Jelll.Igilgle.'' '

Het citaat KclierKt het ge\·.iar rati gebrek aa,i bezititiitig op grotidslageti. Hier,iiee wil
ik ilier stelle,1 dat dit ge\·.1.Ir .iltijd reeel is. M.lar te,1 antizieti van de thetiiatiek die iii
dir boek celitr.,al staar. \\·erkt deze eed.tchte iii ieder ger.11 verhelderend.

71 I       lA \\·11 elikele iliw u.*ie# ki,rt .t.mh.lim t„e \ tiettiocit .1')). 1,1.1\0(,rbeel,1 liet deb.,t m ile  i \\·ee,le K.ii,ier
ttidemn·,1.1|getizeeri c)\ elli·g 11.1.ir .1,11,1,{ilig \·.iii „11 1,riet \.m K,irrh.,1.. ./ie K,lilli·r.ttit'L'i·,1 // 211111  Ill.
23 4(,11. iii . 2 1 X. Iii de her.re K.,iiki zici·J M,k ge,11.,·11.,ieerd c)\·Cr hi t *r.Ill,iplilit \·.111 K,irth.110. iii K,1-
ilit ·t, tti t·L·,·11 / 211111 ' 112. 23 4 9( 1. li r. 1 31: 1 111 :re„ati t z i l I i cle „pil ierk 11 : get i d i e u·orile,1 gel 11,1.1 k t r uil e i i, ee ii
1„ ki d„ lel'.it 11 1 ,1 e Rei-,te K.liii c r cip 2 11 w m 211( 14 m·et de begrort 11 g<,t.3.It wil her 11ifii i.terie  ·,iii litw tie.

de :ti·.111·e ·lit.ke[,Ii eli '1".eli kiti·„F.est' w·.,trecli[ell.Ike riii Iiite'. zie/ 1,111,1,·11,ic,·111 21)413,114. jir. Ic), 1,. 41,4
9-7('. iii de/c k.iii ki·.tii kkell /11n lillek·Ilile (1\ Cl-\\·eglligel 1 Ie \'111,10 1. 111.1.1 1 74 hebbeti -, mir.11.llc,g - m r
gel'.wheel·,1 iIi eeti d.1.iii„ erkcliik. w·.iti·eclitellike ,\ . .irdelicmell[.lite ill Lie Elir(,pe.e rechr.rumite.

71 Zie Klip 21)115.1. p. 4. m.i ile :lgil.i.illutictle ,.iii lict imarratreclit.
72     Zle 1- i,lue &  1 Hart 1 4')(,I p. 2').
73      1.0,!NO A '1 1 1.,rt 1 ,/c,6. P. 2,).
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Strafrechtelijke karakteristieken. (begi,iselachrige) waardeti zijii iiiet zo,ider
d\'11.iniiek eti ze zijii geeti v.iststaatide feigii. Zij biedeti a.itikil(,pilig pit,ltell fool
gedac|ite\'oniiing over jizi-idiscli e11 111,1.irsih,ippeliik rele\·aiite otider„,1ipeti, zii
root-zien de ontwikkelitig van dir rechtsgebied \·.111 eeli fi,lid.illielit. Zii st.1.111 opell
roor sturing.  Wanneer de wergever roor.if li.igaa[ wat ile ge\'c,|ge,1 rati Europees
optredeii voor het nationile 111.iterii;le strafrecht zijii. eti of hij die gerolgeti Wil
a.itivaarde,1, k.iii hij bewust een.itii'egitig niaketi. Op deze wilze kati hij .1.111 11.,tio,1.1-
le \vaarden tiadere invzilling geveti.  Deiiketi' - iliet IicI 00% op 'di,eii' - is \\elliclit
eeti stap iii de goede rich ritig 01 11 ee n ot igei\ etist geoc,rdecld res li 1 t.1.H Ie ,·ocirk <1111011.

Her otiderzoek is at'gesloten op  15 ;eptetiiber 2(,(6.
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DEEL 1 - HET EUROPESE KADER

"Ideale,1 alf d.it ,·ali reclitslieschertiii,ig zi.i,1 geell \'Crgetell ide.licil. Zi.1 blijveti eeti ci,110[.inte
Strul)111 oftelitiliti:te eeli <,1 iderstn)<1111 ,·cirm m i 11 ile traditin ,·.111 h et We.teurope,e reclitidelikeli.
Telketi+ wordeti zij ornicilw liaar ile niorgroiid geli.1.ild eli i,pliieti\ · cli,ord.,clit. 1 )at geldt zeker
voor het ideaal vati overz ichtelijkheid \ .111 het rech t.fy+teet 11. Watit dit I.,atste if iii et alleeii tiodig
f·oi,r de individuele bitrger die iii cell <·11.toti4ch <telsel zi.jii recht tiier titeer k.ii) h.ileii, iii.i,tr tic,k
Ic,0, (01 or·erheid vt,or \\ie het recht iliet 111eer h.iliteerb.i.ir word[.

't H,it·t 1,)91, p. 115.
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De eerste pijler en het nationale strafrecht

2.1 Inleiding

2.1.1 Aditereroildsdit·ts

Na de Tweede Wereldoorlog otitst.iat in het rei-scheurde Europa eeti politiek
klitiiaar voor de totstatidbretiging van ititensieve samenwerking tusseii soevereine
stateti teneitide de vrede iii Europa te bewareii. Eeti bijzotider 1110111elit ill de otit-

wikkeling vati  de  Europese  saiiietiwerkitig  is de ondertekenitig ill  1951  van  het
Verdrag tot oprichting van de Europese Getizeenschap roor Koleti en Staal
(EGKS).'Uitde preanibule blijkt duidelijk het doel, tiatiielijk 0111 een eerste steen te
leggen "(.. .) voor een grotere eli hechtere genieetischap tusseti volkeren, die latige
tijd door bloedige strijd verdeeld zijn geweest eti de grotidslageii te leggeii voor
instellingen. die iii staar zijii richting te geven aan een voortaaii gezaiiietilijke be-
stetiiinilig."2 In lijii 11iet deze behoefte volgen iii  1957 de Verdragen tot oprichting
vati de Europese Econo,iiische Gemeenschap (EG-verdrag) 1 en Eurat0111. Sinds de
itiwerkitigireditig vaii het Verdrag vati Maastricht iii het begin vati dejareii negentig
vati de vorige eeuw, waarbij twee beleidsterreinen aan de Europese sametiwerking
werdell toegevoegd, staat dit kader beter bekend als de eerste pijler van de Etiropese
Utiie.4

Met het belatigrijke EG-verdrag brengen de lidstaten toI uiting dat zij het als
huti taak zien, hun doel, 0111 vergaande economische ititegratie te bewerkstelligen.'
I)e niiddelen zijn de itistelling van een gemeenschappelijke m,irkt en eeti ecotionii-
sche eti nionetaire unie.<' Hiertoe onivat het optreden van de Genieenschap onder
andere de interne niarkt. die wordt gekeninerkt door de invoeriivig vati het vrije
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Het streven tiaar econoiiiischeititegratie raakt verschilletide elenienten van de
nationale rechtsordeti. Uit artike! 2 VEG volgt dat de verwezenlijkitig Vall de atiibi-
tie v.itiuit eeti breed perspectiet- wordt betiaderd.  Iii het verdragfartikel st.,citi ver-
schillende ondenverpen vermeld, zoals het bevorderen van een verbetering van de
levetisstandaard en van de kwaliteit van het bestaan evenals de bevordering v.iii de

1 I.)it \·er.ir.ig i, op 23 juli 211112 \·erlopen.
2      I'rea,i,bule E(;KS.
3       Met her Verili·ag \·.111 Ma,iuricht is de naa,ii EEC; gen·i.jzigd in E(; (Europese Ciet,ieeticcliap). lk zal i,i

de regel gebruik niaken \·an EC:. Zie oc,k §  1.3.
4      Zie 91.3.

5         Artikel  2 VE(;.  Hieritiee ,{c,el  ik  op de  reks[ u,n het huidige wrdrag.  Het  wrdrag i  cinds  1965
(Fu,ie,·erdrag.) illeer d.in rieli keer ge ·i.izigil.

6      Artikel 2 VE<i.
7        Artikel 3 lid 1.taiihef en wder c VE(.i.
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solidariteit tussen de lidstaten. De ruini opgezette anibitie heeft derhalve een a.111-

zietilijk poretitieel voor eeti grotere eti hechtere genieetischap russen volkereti, eii
daarinee voor invloed op de autonomie van de lidstaten. De praktijk van het functi-
otiereti van de Cieiiieetischap is uiteindelijk bepaletid voor het te bereiken nive.ILI
rail integratie. 1)datiiiee wordt de otitwikkelitig van zo\\,el de EG ill gallg gezet 61
gehoude,7 evetials de itivloed van het Europese verband op de nationale rechtsordeti,
eii daamiee op nationale (str.if-rechtelijke) waarden, bepa.ild.

2.1.2 11,111 1•all bellaildeli,1,1
De besluitvortiiing iii het kader van de Gemeetischap is niet zonder gevolgen voor
de rechtspleging in de lidstaten. Dat heeft iii de eerste plaats te tiiaketi illet het
bijzondere k.irakrer van de eerste pijler van de Europese Unie (§ 2.2). Alhoewel her
strafrecht tiiet direct verband hotidt tiiet de doelen vaii de ecotioniische integratie en
de 111iddele,i daartoe, sra,it ook dit rechtsgebied onder itivloed van de EG (§ 2.3).
juist gezieti het bijzondere k.arakter van de eerste pijler is het van belang te bezien
hoe ver die itivloed daadwerkelijk reikt. Zowel het statidpii,it van verschilletide
geiiieetischapsitistellitigen konit aan bod (§ 2.4.1 ), evetials de visie vaii de Neder-
latidse overheid (§ 2.4.2). V.inuit de gedachte dat het strafrecht niet is gevrijwaard
v.in Europese invloed, kan de vraag worden gesteld ofin de Gemeenschap strafrech-
telijke begitiseleti Zijil erketid die een rol spelen bij de verhouding tussen de coni-
tiizitiaiitaire reclirsorde eii her strafrecht (§ 2.5). Er wordt afgesloten met een conclu-
sie (§ 2.6).

2.2 Het bijzondere karakter van de eerste pijler

2.2.1 .4 Mci11(·c i i

Zoals bij intematioiiale orgatiisaties gewoonlijk is. ligt de basis van de Genieenschap
iii eeii satiietikonie,1 van nationale staten, gekoppeld aan een bijzonder doel. Bitinen
het verband\'ati de EG wordt een vergaande ecotioniische ilitegratie van de lidstaten
nagestreetil.H waarbij de totstandbrenging, instandhouding en ontwikkeling van de
geiiieeiischippelijke niarkt de voortiaaniste leidraad is. Deze anibitie heeft al spoedig
de 'gewone' interstatelijke satiienwerking overtroffeti: her genieetischapsrecht is niet
zozeer recht trisse„ staten, 11]aar interti recht iii de lidstaten.  En dat is bijzonder.

H         Alidere oliderilelen zijn liet <tre,·eti iia.ir eeii hamli,Ilische. even\\·tchtige en duurzmie otit,\·ikkelitig \·aii
ile ecoiioitiische acm·itt it bitilien de gehele Geiiieetischap: een hoog mi·eau vali u·erkgelegenheid ell
\·aii soc tale be,cherii 11 ng: lie gelijkhei,1 \'.111 ill,11 ine il eii i·roil,i·eli: ee ii duu zaitie N Iiier-ii itlatoire groei:
:eli h„ge graad \·ati coticurrelitie ·eriiiogeli en coni·ergelitie ,·.,11 ecollotiiisclie prestaties: een hocig m-
1·e.iii 1.m liescheriiiing eii &·erbeteritig \·ali ile ki\'aliteit vall liet niilieu: de ecolioititklie eli fociale sa-
meii|i,ing tusseii de |ilist.,tell. Zie artikel 2 VEC;.

9      K.ipte\·ii &· Verl.oreii \·iii Thetiia,at 3)1)3. p. 54.
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Iii de C;eiiieetifchap \\·orden verfchille,ide ketitiierketi \-.iii ititervt.itelijke sa-
111,71\, erking gecoiiibiticerd. 1" Op basis r.iti de dc)elstellitigeii ziiii .1.iii de itifwilitigeti
\ .iii de E(; beroegdhedeti toegeketid. 11e iiistelliiigeti die eeii grOtc 101 iii de Euro-
pece besluitromiing speleti zijii politiek van .,ard." Zij staa,1 vour een bep.1.ilde visie.
die rerbalid hoticit Iiiet de wijze wa.irop de itiftelliligeti zijii A.itiieiige,teld. 1 )e
Europese (:otii,iiissie, de hoeder rati lie EG. besta.it tlit otiderd.itieti van de lidstateti.
die volkoiiieii citiatliankelijk huti taak tiioeten ziit\'oereti.11 Hit Europese bitrger-
xhap bepaalt het perspectiefvan de lede,i, iliet de itidiriduele Iiatiotialiteit. C)ok het
Eitropees P.irle,iient sta.it iii sterke relatie t ,t her getiieetischapsbel.itig. Hieriti ziill de
'vi,lkere 11 \·.1 11 de State ti' \·ertege ii\\·00 rdigd. " 1 )eze instellitig beti·ekt de b Lirgerf \·ati
de lidstateii bii de besluitvolliiitig. 1)eze twee itistellingeti kuntieti „·ordeti.1.itigedi,id
als 'supratiatioti,ial' 14 ToI slot kati worden gewezeii op de 'ititereouvertienientele'
11.,ad vati Mitiisters. Hieriti neeilit eeti vertegetiwoordiger v.iii iedere lidst.iat op
111,11isterieel iii\'eall Zittilig.' ' 1)it beteketit nlet dat her getiieciiscli.ipsbelaiig gec'ii
etikele 1-01 speelt, niaar door de satiietistelling vati de Raad is hit haast evidetit dat
liationale perspectieveii eeti grote iiatitrekkitigskracht ziiroefetieii.

Een a,ider belatigrijk ketinierk \·:111 de Genieetischap dat verband holidt illet de
besliiit\poniiliig. is het feit dat de lidstaten tegeti huii wil kittinen worden gebonden.
1)at kollit oilid.it beslititvorinitig veel.il pliatsvitidt door illiddel r.iii volstrekte d.iii
weI gekwalificeerde liieerderlieid. "' Ten aanzien vati de aatiwending raii bevoegd-
heden kati ilog worden opgetiierkt dat iii het EG-verdrag eeti uitgewerkt ilistril-
11ientariutii is neergelegd te,1 behoeve v.in de coilcretiseritig vati regelge\·ing eti
bestuur.'   1)e  invloed v.iii de  EG  kotiit illet liailie  tot uiting iii de verschillende
besluiteii die kunneti worde,i getionieii. Ik H·il hierbij verordetiitigen en richtlijnen
tioeinen.ls I)e eerste categorie rec jitsitistilitiienteii irordeii ook \rel Eziropese \\'etteti
getioeind: zij hebbeti algenietie strekkitig eli alle otiderdeleti zijn verbitidetid en
rechtstreeks toepasselijk iii de lidstateli. De richtlijil is alleen verbindend te,i aanzieii
van het te bereiketi resultaat. De natioiiale instatities liiogeti zelfvorti] eti niiddeleti
kiezen o,ii dat resultaat te bereiketi. Met aiidere ,\·oordeti: bij de oiiizetting en
hatidhavitig v.iii richtlij,ieii Zijil de lidstatell iii begitic,1 proced,iree| en institutioneel

1 ,1

illit()1100111.

111       Zie [..IN,i·,1,11-4 &· Titiiliter,11.111$2(1113. p.  1(,.Lillie):likii dec·(illibili,itie\.111 ketitiierkeli 'lit}iek.
11        L.lit\,·a.ir* &  rmmier,1 1.Iii* 21111.3. p.  17.
12       Artike! 2 1.3 Vh.(;.1)et.Ike,i \·.mde (:citii,i),99!:b.tretti,i ,>iider .111,1:1·:het tive/1,·lit cip det<,ep.,00111g \.111

ge i iieel 1 +cli.ip vliepa l itiKe t i. liet d,1 e 11 ,·a n a.i ii b ei·eli n Keli cti |let il itbre llget 1 \·.111 ad,· l e7 e li . h e r il i tcieteli et l
\·ati ile eig:11 beslisstilgflicilligdhet,1. Zie .irtikel 2 1 1  VE(;.

13     Artik. 1 1 X9 \'EG.
14      1,111\\·.i.ir, 8 Tritiitiermai,+ 21Ht3. p. 17. L.ie ciok K,ipm·,1 4 Verl.oreti \·.iti lhetii.1.,t 21)113. p. 158-1(,11

(Eur<,pefe C (,111111iffie) en p. 16(,-173 (ELircipees l'arie iii ci it).
15       Artikel 2(13 VEG. 1)e r.ike„ \·.iii de R.1.,d <t.1.iii \·eriliel,1 m .irtikel 2112 Vk(;.
16      1)e regel i,be,luit\·ortiiing imt ,·cil<trekre iiieerderlieid Car[ikel 21,5 lid i VE(,). W.miwi gek:,·.iliti,·eer-

de iiieerile rlie idic i·0„rgeschre,·eri. Meldeti de \·cion\·aarileti i.„i artikel 2115 lid 2 \'E(;.
17      1.aimwn &  1-111111ieritia1is 211(13. p. 16: 1.eli.ierts & Vm Nliffel 211113. p. 111(,.
IS      Zie S 1.7.1.2.
14      Bilrl,111,1& Si),iiseti 2(1111. p. 7'/5. Lie \·(,circe,1 11.idere uitu·erking ,·.iii 'iii begil,hel' K.lpre\·11 6 Verl-()-
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Her Hvj EG verrtilt een belatigrijke rol ill het kader waarbititien vergaa,ide ecotio-
mische i,iregratie wordt iiagestreetil. Het Hot  verzekert de eerbiedigitig van her
rei-ht bij de uitleggitig en toepassing van her EG-verdrag ell het secundaire genieen-
cchapsreclit.3'. Hiertoe zijn ver chillende taken in het leve,1 geroepeti.31 Iii de eerste
plaaa k.iti her Hc,igeschilleti beslechtell russell de itistellingen eii orgalien \·ati de
Getiieetischap.2 1 1)it geldt eveneetis roor geschillen tuffeti zowel de (;etiieetischap
eti de lidstaten als lidstaten otiderlitig.3' Het laarste otiderdeel betreft de bevoegdheid
vaii her H\·1 EG 0111 prejudiciele uitspraketi te doen.14 Een tiationale rechterlijke
instantie legr aa,1 her Hot- eeti interpretatievraag voor betreff-ende co,iimutiautaire
hai idcliii gii i iii bred e zi 11. -* C; edacht h. 11 Tz·ordeti a,iii de u itleggitig r.1 11 zorr el ,·er-
dragvbepalitigeti .110 Europese besluiten, zoals richtlijtieti. 1)e interpretatie is - voor
zovii 111ogelijk - losgekoppeld v.111 de ci,zicrete zaak. Op deze wiize verleent het
Hc,f-(,p itidirecte \\ ijze rechtsbeschertiiitig.1.,11 11.iti,Lirlijke perscitieii eti rechtspeisc)-
ileil:- ' itc  tiatioil.ile  rechterliike  iiistatities doe,i  ee,1  berc,cp  op  het  Hot-.  niet  de
rechtssubjecteii. Otiidat de liatiotiale reihter vervolgens de uitleg van het Hot-
tiieetieeilit iii het geschil dat aan heni is voorgelegd, kati er worde,i gesprokeii Vall
satiieiiwerking ten behoeve van de handhavitig van het geiiieenschapsrecht.3 Met
11.,lile de iiihoud \·.iii de ilitspraken vati bet Hot- ilaar aailleiding rail prejudiciele
\·ragen leidt tot een belatigrijke (juridische) inkle,iring van het verb.ind dat de
lidstateii \'aii de EC; otiderlitig hebben gesloten:'M de uitspraken vati het HvJ EC;

.,

liggen .1.111 de basiv \·.111 (uitwerkiiig \·ati) Lie cotiiniunautaire rechtsorde.-

rei, i,iii I he,1,3,,t 21)113. p. 2.38-239: 1 .1,11·.1.11. 8  1 1111111:rni.1113 21111.3. p. 1119-1111: 1.eli.iert, & V.111 Nittlel

211113. p. (,77-(,Hit.
211      Artikel 221) 5'1·.(;. 1 :iJaert, eii \'.111 Nufli l \\·11/.ell ercip dat de erke,111itig aa,1 'IicI reclit' .114 lir<,11 1.iii

gellieell.chap,reellt lie  illog. luk iii.1.ikt 41 11 1,11 ile iltileggilig eii taiep.i.v lig ,·al i het reclit atl<mi,tig \.iIi
lic F.( , eet) bercep te lic,eli op .ilgellietic reclit,begili,ele,l. Zic I.eii.km & Vati Nuffel 211(13. p. 627. Lie
i, 2.5. 1. (.),·erigetix bev.tar pri„ 1.lir ge iliee n <cliaprechi citi,le i· a tide re m t de iii midile 14 r\\·ee (EC,KS i, .,t-
g. 6,pet 1 ) g:illeeli cliap,\·el·dr.,gen en de \ erdragen ,#·.larbi.1 zI! zIJ,1 ge w.171gd e n .1.111ge,·u Id en prc,toccil-
Ici i I.11·rl Le 1 3 1 1 VI-(, c 11 2117 t(;A-Ver,11·.ig). Z le K.ipies·,1 &  Verl <11'Ct i wi  I-hetiia.it 2{1113. p. 32 ei i
I ell,lert, A v.,11 Nutti·1 211113. p. (,25. 4,·cillijair ge,lie:11„·Ii.ip,recll[ be..,1,1.ir uic lier cip[reile,1 \·ali de 1..,1-
i„pe.c m,tellilig:11. Zic K.ipte\·11 1  VerLore,1 ,.iii  1 11:111.1.,r 211113. p. 53 :ii Le,1.lerr. a V.111 Nuttel 21111.3
p. 5„5 eli (,23.

21        1 eii.ter[f & V.iii Nzitle·l 2111)3. p. 4 Il l-412. Zie Hok K.ipt: ·ii & Verl.„rell #·,iii 'Iheillaar 21)( 13, p.  198-
21 3: [..10\\a. B & 111111 lerill.1!1  211113. p. 81-82.

22     Ar[ikel 2.311 ei, 232 \'EC.;.
23     It..0pecrie\:hik de ,irtikeleti 226.228 exi 227 VE(;.
24     Ai·rike! 234 \'E(;.
25       K.iptevii & Vet·I <,ren ,·.iii  Ilietiia.it 21)1)3. p. 3  7 m \erder I.eii.iert, & V.iti Nutiel 211(13. p. 412.
2(,      1 eiwert* &  V.1,1 Nuffel 2 1(13. P. 412. Zie cic)k K.iprey,i & Vert c,reti ,·.iii  I hema.it 2111)3. p. 2113:

l .ill\ '.aar  &  I mittierm.iii: 2(1113. p. 1(,4.
27      K.ipre ·ii & Vcrl .c,reii \·.in I-hem.1.it 2( )113. p. 39(,-397: Knxteti 211( 14, p. (,3: Le,wert, & V.,11 Nutlel 2*, )3.

P. n).
28        1.iu\\·.1.113 eli  I 111,11ierlitati  beli,lili·ukke,1 d.1[ het 11,·1 EC ; 11„cilt eeti ult:pr.1.ik m·er her reclitskarakier \·.iii

de E(; liecti ged,i.m. m.i.ir dat de k,1·,ilific:itie, dic liet 11„t-i\·el heet-[ gege\en ile b.1,1, liebben gelegd
\ ccir ile citic„ikkelitig i·aii eeti rei·11[Age,liee,14,17.ip. Ztel_.iu\\·a.irw & 'Tilliliier,11,,11.2(H).3. p.  17.

29        Ile[ H\11 EC; Air.i,tgt 111 grote Iiiate bu j.in het ,·et·i\·ezelilyken \·aii d,tad\\·erkehjke itit:gratic. eii stimit-
leert gezi,11 ,le min,u,1 L·.iii ,·le mt,pr.lken dat de ( mileells, h.Jp meer A dall eeti 'paI,ter:,1 Juricil., he ril-
ger 7,71 ider tal 1,1,11'. 1 )eze beeld,pr.1.1 k 10 ,·.111 Ven aele. z le \'en .iele 1 4, c,2. p. 55 1 ).
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Iii de eerste plaats is vati bel,ing de uitspraak van IicI HvJ EC; ilir 1963 iiizake
"'een geschil russell Vati Getid & Loos eti de Nederla,idse belastingdieiist.  Iii bet

arrest \\·ordt beti.idnikt d,it de Getiieetischap iii her \*olketireclit een iiierir,·e rechts-
orde is. Teii gtinste hien':in hebben de lidstatell hun soevereiniteit op eeti beperkt
terrein at-gestaan. Hier staat ook een belatigrijk gege\·en regetiover: de tiieziwe
rechtsorde is ill de rechtsorde van de lidstateii opgetioiiieti." 1)e lidstate,i krijgen er
iets voor teri,g. Dit beteketit bijroorbeeld dat de E(; tiiet alleen rechreti iii pliclitell
oplegr aaii de lidstateti. 1)e ilietiwe rei-htsorde beiti\·loedt evetieetis de reclitspositie
van de burgers. Dit gegeven is niet zonder gerolgen. Willeii bitrgers de haridliaritig
van bepdalde Europese rechteil verzekeren. dan illoet het 111(,gelijk zijti o,ii dit a.in
de nation.ile rechter te verzoeken. Her Hvj EC: keiit dati ook pati bep.,alde genieeti-
schapsbepalitige,i rechtstreekse (directe) werkitig toe. C)tiatliatikelijk \·.iii de wetge-
ving iii de lidstaten. kutineti burgers otider bepaalde otiistatidiglieden bititien de
natioliale rechtsorde een beroep doeii op de handharing v.iii geilieetisch.ipsrecht. De

getiieetisch:ipsbepalingeti worden Zo illitider alliankelijk v.iii de natiotiale \\·etgever,
waardoor betere doorwerkitig van die bepalitigen kan wordeti bewerkstelligd.

Eeii.itider bijzonder aspect. dat niet de rechtstreekse werkitig verband houdt.
kotiit toI uitdrukking iii eeti arrest uk 1964 van het H,J EG (Costa/ENEL).33 Het
Hot-bepaalde iii deze zaak dat het getiieetischapsrecht voorratig heeti op iiatiotia,11
rei-ht. 1)it heeft vergaa,ide gevolgen. Zelfs constitutionele beginselen van de lidstaten

;,zijn ondergeschikt.-- Verder 11ioeten alle niet overheidsgezag beklede i,istatities de

roorratig v.iii het genieenschapsrecht waarborgen.'+ Hierziit volgt dat de liatiotiale
„\,Trgever .iltijd her getiieetischapsrecht iii de gaten 1110et houdeii.  Eeti atider

voorbeeld is de nationale rechter. 19eze nioer het tiatiotiale recht Zo\·eel mogelijk
uitleggeii iii overeetisteni,iiitig met de eiseii die voortvloeie,i uit het getiieetischaps-

..recht, de zogenaaiiide richtlijticonfomle ilitleg.
I)e voorratig van het geizieetischapsrecht - als algetiieeti begrip dat iliting geeti

aan de vele bijzondere kennierken van de Getrieenschap - betiadrukt dat de EG een
rechtsorde vestigt. Op grotid van alleeti reclitstreekse werki,ig is adequate handha-
ving vati het genieenschapsrecht door alle illet overheidsgezag beklede inG tan tieg

itiiniers tiiet reilig gesteld. Nu het Hot-heett bepaald dat getiieenschapsrecht boven
de natiotiale bepalingen gaat, wordt her doel van de rechtstreekse werkitig gediend.

311      H\I E:(; 5 ti.'bru,iri 1963. /.1.ik 26/62..bil·.  1')63. p. 3 (Van (;end a 1.m,x).
31       1.Ju„·Jar, 4  Ii,iiti}emi,iii+ 21111,1. p. 21.
32     11\J 11(,15.luh 1964. z.tak 6/64.Jm. 19(,-1, p. 12(13 low, ENkl.).
33      K.iptei·ii & VerLoren \.iii I he,11,1.i[ 211( 3. p. 444: 1 e,1.tert, & V.1,1 Nuttel 21)1 3. p. 5<)6.
34     Vergelilk I.ciiaerts & V.1,1 1\Itittel 2< W. p. 597-5'JH.
35       Ziel,$(.ic,rheeld 18 A,·dll. \\·.1.irili sta.it d.it bil her ci,im·erpen 0.11 regelitigcii 111,)er \\· ,rileii citider,c,cht

„·elke h<,gere rege 1 4. 1,·.1.irc i i ider F.U-rege Ige #·111g. de f n.'heid 1.1,1 de *,·etze,·er bu liet treffe, i z .iii m eii#\·e

\\·etge, 1114 beperkm.
4,        K.ipre\·11 8  Verl.oren \·.iii  I lie,11.1.,t 2 1( 1.1. 1,1.1\ (1(,rlieelii p. 44'): Kn,teli 21111-1. c,( 1- 1113: 1.e,1.tert, 8, \'.111

Nuffel 211113. p. 597-598.
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Uit de cotiibitiatie rati deze beide elenietiten wordt reelal al-geleid dat het gemeen-
schapsrecht eeti autonooni karakter heeft. '

1-)e Geliieetischap is ecil bijzondere rechtsorde die overeetikoinsteii toolit Illet
enkele eletiietiten van 'de rechtssta,it'. Zowel op Europees niveau als op liationa.11
,}ireau belieerjt het recht Iici optredell v.iii de overheid. 11ehal\·e door de grond-
rechteii eii itc fuildatiietitele \rijheden. \\ordt de reik\\ijdte \·ati de be\'ocgdhedeii
,·ati de itistellingen vati de Cleineenschap bepaald door de grenzen die door de
verdrage,1  iii het le\·eti zijii geroepeti. 'N Zo \\·orde,1 de  burgers bescheniid tegeti
willekeitr.

1)e 'Eitiopese o\ erl cid· Iiiacht' k.iii itigrijpeti iii ile eigeti recht*,rde, eii ila.11 -
tizee iii de reclitsorde \·.iii de lidstateii: de Getiieetischap heeft ilistrilliietiteti 0111
daadwerkelijk rechteti eli pliclitell iii het le\·eti te roepeti. Uit de uitspraak itiz.ike
Vati Getid & Loof blijkt d.it de orgatietil" vati de Geiiieetiscliap de taak hebben 0111
Goevereilie reclitell, die zijil atigele id vati de lidstate,1. uit re  ,etelle 11.4 ' Hierbij treedt
het ge,iieetischapsbelatig logischenvijs op de \·oorgrond. Her is relevatit re constate-
ren dat her satiietispel \·ati de (:0111111ifsie. de lia.id eli her Europees l'arletiient de
besluitroniiitig van de EC;. eii daartiiee oc,k het kai-akter vati de rechtsorde. typeert.

c,ezieti de s.1111ellstellitig vall de R.1.ici, geeft eeti grote bijdrage v.iii deze itistel-
litig eeti 111ilider suprailatiolia.11 karakter aan de besluitvornling. Het zijn juist de
(:0111111i0sie eii het Europees P.irleiiieii[. eii de rol van deze instellinge,1 iii de besluit-
romiitig. die eeti bijdrage leveren aan het bijzoiidere karakter vati de EC;. Ititeress.int

iG de o,itwikkelitig die de aard rati de beslilitvortiling heeti onderga.111: het supran.7-
tion.ile karakter is atike,10111211 teii guliste vati het ilitergouvemenielitele eleinetit.
Lauwaai-5 e,i Ti,iiitier,ii.itis spreketi ill ilit verbatid vati eeti paradox: de iiiachtspositie
\·.iii de 12.1.,d iw iii de besluit\·oriiiiiig toegetiolliell tell kasie \'all de rol r.71 de Co,11-
illissie:1 1 )it duidt op eeti .it-z\\·.ikking \·.iii eeti bijzonder kenmerk \.111 de cotiiniu-
11.ititaire rechtsorde. 111aar volge,15 beide ailteurs st.iat liier eeil atidere otitwikkeliiig
regenover. Zij stelleii dat de (;etiieenschap als rechtssysteetii een sterke otitwikkelitig
heeft otidergaaii, "(. .) iii die ziti dat de doonverkitig eii liatidhaving vati de Coill-
11iuti.iuraire rechtsregels iii de lidstateii iii redelijke 111.,re zijii verzekerd.'.4' Dir
reslilt.1.it lioeille,1 Laitwaars eti Titiiiiieriiiatis ee,1 'tiiet geriiig succes'. H·.iaraaii her

37     /te bil\ £),irtie:1,1 13.ire,it. & lirii Jklic,M h il l.T. p. 35: K.ipte\·ii & Verl .,ireii \·.1,1 1 11:11,1.Ir 2( 11  .3. p. 5'J:
I..,u„.1.11·. a  I itililierili.in* 21,113. p. 1,)-211.

38     K.ipte\11 4 Ve,·Lcire,i \·.iii I hmi.1,it 2{1113. p. 55.
1     B.i!·ciitx & BitiikIii int 211(13. p. 35.
41)       Ik liet, her \·eritic,eile„ 6,ii her liot- ocik ili,elt „p cle Europeve ilistelliligeli (Izuropee, 1'.11·lement. ,le

12.1.iii. de ( '()11 mii:.ie. Iici 1 M I k( ; eli de lick :lik.illicr). Zie \· ,0 r lic[ citi,le N held rit..cii ili,rellitig.·11 w
(irg.likil l.eli,iert, 8 V.iii N,iffel 2111)3. p. 3(,1

41       K.ipte; 11 & \'erL,)reii \·.iii  I lie111.iar 311113. p. 55.
42       1.luri.1.ir, & 11111111:rm.iii. 211(13. p. 17. Vel·\·.tele •,i·I ruft begm.1.ireli 11:gelitig \·,111 ile , (ing: ee i\\· ,1.it J.

lid,tarI 11 iIi de Ra.id her ,·i,Iittiiuliautaire .·eige\·Ilig.proce, .ic)11111iereli. Zie Ver\·aele 1474. p. 33.
4.3     1.ili\\·.1.11·  & Timmeriliall, 211113. p. 17.
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H\.1 EC; eeii positiere bijdrage heeti geleverd.44 Ecti belatigrijke grotid roor deze
„iiIwikkelitigis lilijils iiizietis gelegenitide getiieetisch.ipttrou\\(.irtikell I) VE(i) e,i

- di 44de iti,· illitig die hit Hot-eraciti geetr.
Ile Genieetischap verrootit weliswaar geliikenisse,1 liier de 11.itic)11.ile reclitsst.,at.

111aar d.1.irbii tiioet wordeti opgetiierkt d.it de relatie ti,<se,1 her regelgeretid tiive.711
eii de itistellitigeti die geholldell zijn daaraaii uitvoer Ie geven, aiiders is. Her t-eit dat
de (Ieliieetiscliap geeti eigeti territoir heeti. is illustratiet-. Ook .11 heeft de cerste
pijler \·aii de Euri,pese Unie ee,1 voortiatiielijk 011praiiatioti.1.11 k.ir.ikter. da.Iniiee is
\'erga.itide iii\·loed op de 11.irioii.ile reclitsorde tiog geeti geireve,1. 1 )e d.1.id\\·crkeli-ike
beteketiic van deze biizondere rei-htsorde is iii grote 111.lte athailkellik \ .111 de \\ eder-
zijdse satiie,iwerkitig russeii de getiieetischapsi,istellitigeii en de lidst.iteii. de Etirope-
se org.,iieti oiiderlitig eli de lidstatell over eli weer. 4

2.2.2           M·i,o,qdlit·ifist, ·rtic·lilie tlisst·,1  (:c·,iu· ·i,sch,4, 1·11 lidst,lk·11
Zoals blijkt uit bovetistaailde rechtspraak vati hit Hvl EG hibbeti de lidstateii
soevereitliteit atiwer.7.111. Nu het geineetischapsrecht doonrerkt iii de lidftate,i. zijn
de gevolgeti ran (de besluitvorniitig bi,itiell) de eerste pijler vati de Europese Utiie
iii de rechtsorde vati de nationale stateii nierkbaar. 1)e sc,evereitiiteitsoverdracht is
ecliter tiier rolledig. Belatigrijk is dat de (Ienieenschap alleen kati optredet, bititie,i
de gretizeti zoals die blijken ilit de toegewezen beroegdhedeti eii doelstelliligeti
(attribi,tiebegitisel).18 Hieruit volgt dat de soevereitiiteitsoverdracht is beperkt.
nanielijk tot de terreinen die tot de bevoegdheid vati de Ge,iieetischip behoreii en
iii de niate die voor de verwezetilijking vati de doelstellitigen iioodzakelijk is. Cie-
zieti her doel vati de Geiiieetischap betreft her tiiet itime eeti hiliretik op ec<)110-
inisch terrein,4" iliaar zoals later zal blijken, blijti her hierbij niet.

Voor ieder beslitit dat door de instellitigeti wordt genoiiieti. 111oet eeti rechts-
grotidslag (een bevoegdheid) a.inwijsbaar zijii. Alleeii op basis rati eeti \·erdrags.irtikel
is besluitvorming inogelijk. Het kati ziiii dat er otiduidelijkhedeti best.,ati bij de
beatitwoording v.iii de vraag ok- er iii het kader v.iii de Europese iiitegratie iii een
coticreet geval 111.1% I,oiden opgetreden. op welke ir ijze en 111 welke 111.,te. 1)e

Forniuleri,ig \·aii de specifieke bevoegdheid is doorslaggerend. hi de literatuur zijn
verschillende catalogi rail be\·oegdheden re vitideti.'" Hier zoek ik a.insluititig bij de

44      1..111\\·.1.irs &  i liii liierlii,iii, 211113. p. 17.
45        I timmm.,11, *chruti d.it , .m 19' 11 ri,r 2'H'll her 11,11--(; 7icli iii jiieerd.iii 122 7.ikeli heet-i gebogeti cier

.irtikel  11) VE(;. /.ie K.iptes·ii & Verl.i,reii \·,iii  I lieiti,iat 21111.3. P . 12.3. (.)p gri,iid ,·,iii dir fittid.tinetireel
\:rdrair,bel:111#e| Ilitietell lid·,tat:11 7..) alle .algellictie (111141„11,1:re 111.1.itregele,i Itretielil \\elke ge#clitkt
71111 (1111 de 11.iki)11111]g \·.iii de C...) \·crplichtiligeli te ,·erickereil.   1).tarti,1,10[ /11,1 Iii,latregel:Ii die de
ier\f·eretilijkiiig \.iii geliiectifi·11.ip„iwl0rellitigcti ili ge,·.1.11 killiik 11 liretigeti i,Iitwl.iatb.1.11.

4(,     1 ).1.tro\-er iiker iii i 2.2.5 eti 5 2.3.4.
47     K.,pre\·ii &· Verl.„re,i \ati lh i,i. .it 2111)3. p. 13.
48     /.le cuk .irtikel 7 lid 1 VE(;.
49      Kaptegi & Veri.(ireil \·.1 ii  i liet,1.1.It 211113. p. 3(1. /.ie ook I eii.iert, & Vati Nziffel 21, )3. p. 1117
51 1       liar.rits & Britil.litir:[ 21 It 13. p. 124). ./.ie c i)k \·c, ir eeli uireeli,etrilig ,·.iii iii lic „,egilhed,11 1.eli.tert, &

V.111 Nutti·1 211113. p. 114-12.3
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ondeischeiditig \'an Baretits eli Britikhorst \·ati expliciete. iinpliciete, exclusiere.
3luitputtende. gemengde en concurreretide bevoegdheden.

1)e eerste twee n·pen beroegdheden zien op de tekst \·.iii de bepaling. Bij de
expliciete variatit blijkt duidelijk uit de forniulering van de bepaling waarop de
berocgdheill betrekking heeft. Vaii eeti impliciete beroegdheid is sprake waimeer
eei, bepalitig - wil zij effect ktititien hebbeti - een bevoegdheid vereist, iii.,ar deze
tiiet \\ ordt geiioeiiid. De atidere &·ier foorteii hebbeti betrekkitig op de \·erdelitig
vati de beroegdheden tussen de EG en de lidstaten. Bij de exclusiere vortii zijn de
lidst.ireii geheel otiberoegd 0111 op re tredeti, terwijl de Liitptittende \'ariatit aati de
EG de ruitiite 11.it oin her otiderwerp iii zijn geheel naar zich toe te trekketi. Ge-
tiiengde beroegdhedeti betekeneii dat Lie lidstatell eeti eigen ruitiite beholideti
waarbitineti de EC; onbevoegd is. Her I.iatste type is de coticurrerende bevoegdheid.
1)eze hoodt iii dat indieti de (ieniee,ischap optreedt, de bevoegdhedeii vati de
lidst.ireti .619111eii ot-verd\\ijne,i.

Het s.litienstel van tiiogelijkheden is niet strak .it-gebakend. 1)e niogelijkheid
best.zat 0111 beroegdheden uit te breiden. te beperken ot-te betindigen.'21)at kan op
\·erschilletide tiiatiiereti. Zo ku,itieti er ilieuwe doelstellinge,i aan ile Genieetischap
wordeii gekoppeld. zoals otider aiidere is gebeiird iii 1987 illet de itiwerkitigrreding
v.111 de Europese Akte. Op grciiid van dir docutiient is a:iii de saiiienwerking op
econotiiisch terreiti - lilet het oog op het streven naar een nicer onivattende ge-
tiieetischappelijke .itiibitie - bijvoorbeeld de buitetilatidse politiek toegevoegd."
Vaak ritidt lie uitbreiditig van de reikwijdte van gemeenschapsbevoegdhedeti plaats
door een ruitiie ititerpret.itie vati de doeistellitigeti. Als gevolg v.iii het pri,iiaat rati
de doelitellitigeti. Zi, ilierkt D'Hollaiider terecht op. zijn bevoegdheden nooit scherp
at-gebaketid.i' Her streven tiaar de vergaatide vorni vati integratie knjgt zo de poten-
tie oiii zich tlit te strekke'11 0\'er eell grOut gedeelte vati verschillende rechtsgebiedeii.

Het H\-1 EC; speelt eeti belatigrijke rol bij de beoordeling ot-er spr.ike is \'.iii
eeti hatidelitig bitiiieti de grenze,i vati de Getiieenschap. Ti,ii,iiertii.ins sigtialeert dat
het Hot-"(...) ruiliiharrig en 11iet een open oog v66r het futictionele eii dytianiische
kar.ikter \-4111 her ititegratieproces te werk is gega.111.    Aaii deze colistateritig voigt
hij to., dat "(.. -) lilier recente rechtspraak (.  .) iii di[ opzicht eetikeiitenng Ilaatl
zieti.""' Met atidere woorden: het lijkt crop dat her Hz'.1 EG ten aanzieti van de

5 1       Lie B.tre,Ir, 8  13:·i:iklwvt 211113. p.  P.9-132.
52        1 Iici·bii  111„et lizel·igell, „cird:11  ople,11:i·ki  ,1.it  #·eel.il  her +widpulit  \, cirilt  iligeli inieil Liar er geeli

,pr.ike i. \ .iii A-,4//pt·/('liz -Kiw'/4.1,·11.. l hermee \\·oril[ [cir l:irdrukking gelir.wht d.t[ ee,1 elitit. i[. t ,al, een
.cie, el·eiii e ;taa[. /elt-be, ciegdlied eli kai i \·.i:t:rellen en metieen. ile greli/:11 en·:in k.iii bepa kit. Zie I :„r-
.te, 1. & 1 'radel 21 M 13. p. 4 (,9: Kapte\,1 & Verl oren v.iii I he,11.1.1 t 2111 13. p. 115. eli ock Ven·.le le 199-1. p
311. C :raig en I )e Bitrc J 71.111 11ier zo m·ertuigil. zle ( 'raig & De Bi'irc.1 2,1113. p. 284-2Hi.

5-3      E,·eiteeit.  ·cril lia.i.t le gemeeliviliappelilke iii.irki de mkrne iii,irk[ geilitroilmeerd. Lie ook 9 3.2.2.
54      1)'Neill.Ii,ile,· 21111.3. p. 23.
55        K.,pre\·li a Verl <,ren \.iii  I lielii.i.it 21 M 13. p.  115. Al, oorza.lk hien,iii verwigst hu il.lar de mtroilmrle

\·.i i i m p l i c i ete . .1 gel e i de b : \ oegd li eci el i . ; 1 .1.trl, i l h et cle \· r.la g i, c i t- h u l i t ern iee h er z e 1 kle be d,i e I t .11 # 13.1 -
relir, e,1 Briiiklizi·.[ „iider deze lie# c>eg,dhe,le,1 ,er:[aa,i.

7(,      K.ipte,·ii a \'crl.(ireii ,·.iii flieiii.,at 211(13. p. 115.
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itivitlling \·ati de getiieetiscliapsbe\7)egdliedeti de doel<relli,igell 11.111\\'ketiriger iliter-

preteer[.

Iii de meeste ger.illeti is de .,ellieetifchap niet exclusiet-be\·oegil iii is er dus sprake
\·ati eeti beperkte begretizitig. 1.)e iuitiite \\·aarbimieti zo„·el de (ictiicetisch.ip .114 de
lidstaten zijii gereclitigd otii op te trecieti. wordt gereguleerd d )or het subsidiarireits-
begilisel (artikel 5 trrede alitiea VE(;).4- 1.eliaerts eii V.iii NLitiel gebruiketi de
mooie zinsliede d.ir -(.  .) het subsidiariteirsbeginsel (. . .) eeii filter lromirl tliSSell de
beroegdheid vail de C;etiieenschap iii de ilic,gelijkheid 0111 die bevoegdheill ilit te

" :Soetetien.    Het flibsidiariteitsbegitisel is vati groor belatig 1111 hit itigrijpeli v.111 de
EG de soevereitiiteit vati de lidstaten bepei-kt. Er ill.ig ilati ook iiier zc,111.1.Ir worde,1
overgegaaii toI Eziropees optredeti. Op groiid \·.111 het Slibsidiariceitsbegitisel 111i)et
wordeti bepacild of Europese besluitvomiltig is aangewezen.

Belatigrijk \·oor cle tiadere coticretiferitiu r.iii her begitisel zijii de woorde,1 'iii-
dien eti voor zorer' iii artikel 5 tweede alitiea VEG.5.' Deze ditideti op twee criteria.

.tiatiielijk het decetitralisariecriteriutii eli her etlicientiecriteriuill.   Iii de eerste pia.its
treedt de Geiileetischap sh·dits op watitieer lidstareti de beoogde dc,el0tellitigeti ilier
voldoetide kwi,ie,i rei-,veze,ilijken. Het rweede aspect zier op de situcitie dat de EC;
de voorgetiotiieti doelstellingen bi·ici kati rerwezetilijketi. Het protocol over her
siibsidiariteits- eii e\'exiredigheidsbegitisel"' schrijft voor dat aati deze beide eletiieti-
ten van het subsidiariteitsbegitisel tiioet zijii voldaan. D.it is vati groot belatig. Her
eerste criterizilii betiadrukt dat de Cle,iieetiscliap besta,it bij de gracie van iii lier
verdrag neergelegde doeleti, en ilie[ ter bevestigitig vati het bestaaii vati de coiiitii,1-
liautaire rechtsorde. hi de supratiatioiiale rechtsorde wordt op grotid rati soevereitii-
teitsoverdracht door de lidstaten naar eeli vergaande - 111et 11.111ie - econoli]ische
ititegratie gestreetd. hidiell de doelstellitigeti zc,als rei- foord iii her verdrag ook

..rerwezetilijkt kutitieti worden zonder itigrijpeii vati de £,enieetisch.ip. heeti liat de
voorkeur. Met de nale\'ing hiervati wordr o,ider tiieer de legititiiiteit v.111 het Euro-
pese optreden gediend. Het etticielitiecriteriuill ligr iii hit verletigde van deze
gedachtegang. Itidieti de gemeetischapsdoeleti niet beer d,or de Cenxetischap

57       Artikel 5 mn·,ic .ilitie.  VI·-(;: "()p gebieiteli ,lic :ict miler lia.ir c\Clii,le\,· be, mgdhetil \,alle,1. [re„{t
ile ( ;eii ie e n., h.ip (i\ :ree, 1101113[ig Ilet .ubvill.lritelt,begit 1,el. .techt, O p 1,1,11,11 eli \ O(ir /4,\·er Lie illiel.[el-
hng.·11 \·ati Iii[ m.i·m.,geit optre.leli viter , „1,1<wi,le ,1„,ir de 1.id-St.,[cil kittitieii wit·,im \·em·e/elililk[
eli del·lial\: wm·eec· ile ()111\·alig  it ile ge,· ilgeli \.111 liet o,·el\ t gel] (iptreLiel] 1,etel· Lilit)r ile hu.eli-
.ch.ip killilieii mirde,1,·er\iezeli'Ukt.

58     l.en.iert. & V.111 Nu :1 lillI.3, p. 123.
5')     Zie #oetiiocir 57.
(}11 Len.terts & V.iii NuRPI 211(13. p. 12(,.

61     l'rciti,col <111 . 311) tierreffeildle ile toep.1.,ing \.111 her .iib.,ili.irite:[f- e,i e\·ellreciti lieid,bes:i,wl. 1,1,lic '
1997. ( ' 3411/ l l )5 (gelieclir .1.1,1 her Ver,ir.ig \·.11 411 1*Ierd.Im). hierw l'rorocc,l m . 311.1 )it prcir„c „l gecti
zi i [,h u k ki zig .1.11 1 Lie w„r\\'.1.i rdeti e l i r,iep.iw li g 1.m liet begi tisel zo.11. Lik il l [ de , (,1 k l ii,1 e. ,.ii i ,le  . ilri,-
pek R.1.1,1 i·.In  Bmi,iligh.1111  (oktober  1')')21 e,1 1-.iliiit,urgli (ile,·eti,ber  I '8)2) blilketi. u elke itict lict
Verdr.ig ,·al, A,11*rcril.,Ii, Tull cA .rgeii,)ilic!, m I'rcitic·(Al iir. 341 bil her i·.(; \ eriii·.Ig. liimi.111:10 i. er ceii
meil\\ prot„.c,l opge,reIii nier |ier „c,g <,p |ier Ver.liag rot  ·.1.[.rellilig \·.iii eeli (;1 „ild\\et \·cmr 1--lit·„p.1
(Zie 'I 4..3) d.ir li,ig Iitet iii \\·erkmp. getreile,1.
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ktiiitieti \\ orde,1 rer\\·ezetilijkt. rer ·alt daar,ike de grotid roor itigrijpeii. Hieruit
bliikt her rewpect ro<,r de lidst.,teti.

1 )e cri[cria ziiii \ .111 bel.1112. tizaar de rra.ig k.iii wordeti gesteld op \velke \\'iize
heide elet,ietireti \\·cirdeti beoordeeld. Iii her protc,col zii„ drie ric|irstioereti tieerge-
legd. Mecle bep.ilelld if „f de berreflitide kweetie tralisilatioilale .ispecte,1 heeti die
doui· de liditatell '-(...) 11ier berredige,id kzinneti \r<,ideti geregeld:"2 Eeti .11ider
put it beriett irrijd lilet \ oorschrifte,1 r.iii het EC; -\-erdrag ot-sch.ide roor de bel.,tigeti
r.in de lidfratell. cloor uptredeti rati lidstateii alleeti ot- her tiiet-(,ptrede,i \'.711 de
C;,111eetiscli.ip. Te,1 wli,tre \\·cirdt belatig gelieclit .1.111 duideliike roordeleti \·an
c01111111111.11,tair (,prrecieii \·atiwege de sch.1.71 ofge, olgeii er\'.111. 1 )eze drie riclitstic)e-
re,i ge, .*11 .itiker. bij de toep.isiitig r.iii lier stibsidiariteitsbegitivel.

hi IicI prc,tcic,11 \\ ordeti .ille Eitropese iti,telliiige,1 bii de lialevitig \7111 lict fi,b-
sidi.ititeit begiti el betri,kketi."' Zii begeveti zicli i,1111ien .illetii.,al. rinuit de eigeti
positie. iii de dy,1.iliii:,che colitext „51.irbititic,111.1.11- eci)11(,illiwelle ilitegratie \\7rdt
ge,treetil. Zii bep,ile, i A.1,11 e ti de iii\·tillitig \·.iii de be\'oegdheidn erdelitig. I k k,1 11 111 ii
g.c)ed \·itideti iii bii,Ix,ibeeld de 11itilrukkeliike remielditig d.it de t.i.ik r.111 hit
Eit,-c,piew l'.irleiiietit e,1 de ll,1.id tell opzichte r.111 hit subsidiariteitsbeeinsel zich iliet
allee,i uitGrrekt over 001-sprotikeliike (:0111111isfieroorstelleti. 111.7411- ook over de
ti,niizilering \·.111 de itihotid vati wiizigitigen die heide itistellingeti willeti aatibren-
geti.'" Allicie\\Tl cle 011biidiariteitsroers bepa.ilt \\ie  ·atitieer optreedt. kzintieti i,ii-
111et-0 geditretide de beflitit\·orii,itig c,1110Iatidighedeti ititredeti ilie (,piiieur· Ic)etsilig

a.zii het begitisel reclit\·a.irdigeti.

Uir de i,ihoud raii her protocol blijkt her belaiig dat 8711 ee,i zc,rgruldige toersiiig
wordt geheclit. Zo is bepa.,Id dat iii ieder 'roorstd \·.111 wetge\·itig' (bij\·001-beeld eeti
Iouistel \ (,cir ecli 1-iclitlijii iiict ,110 docl de 11,11-liic,liisatie r,111 \,·ergei·ilig) ile redciie11

11]oercii \\'c,rdeii „pgegercii r·,1.irilit blijkt dat hit begitisel iii acht wordr getio,iieti.
C)(,k tiic,et wordeti .1.1,1•yerootid \\·.7.irc,111 eeti geiiteetischapsdoilstellitig beter door de

r,

Geiiieetiscli.ip k.711 wordell bereiki"' 13ii her 1.7.itste aspect fpeleii "(. . .) kwalitatieve
ut-. zo mogelijk, kwaiititatieve i,idicatoren (. .)" ecti rol."" Mijns ilizielif schililt

hieriii ecti [c)ege\·oegile „,1,11-de lill Cell uiteelizertilig van redelieti de legiritiiiteit \·ati

z or,·el de ( ; cii,eetifi h,1 p ze 11-.115 ,·.111 11,1,11 regelf „·elli (*hI rerfterkt. I )00 1 eeti dergelij-
ke motiveritig witit de be\-oegdlieids.itbakenitig aaii tratisparalitie waardoor controle.
op ieder iii(,ille,it. eti discilsfie over dit thetii.111}ogelijk worde„. Europees optredeii
\\'Ordt lili-itis itizietis tiiede gelegitiiiieerd clooi- lier coticreet itizichtelijk 111ake,1 vaii

de .iclitergrolid ,·ati eli redeti roor eeti getiieetisch,ipsoptiedeti.

(,2      1'1(,ti,ill lir. 311. i.illit 5. I\\Celle JI]lie.1 ecr te ··.treepie.
1,3      111·(,tlic il ili·. .311. plillt ') 1( 4,111/111.'·Ii). 111 11·.lir<,pe. 11.1.1,11.11 eli 12 I P.Lit-(,pee, 1'.ir|ellierit L'11 LIC | .1.Id).
(,4      |'rit„i„| lir. 311. piti,t 1 1.
1,5     1'1·i,Ic,ctil liT. 311. pull[ 4.
"(,

1,1(,t"ll,1 iii. 311. P.m J.
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2.2.-1            /1· 1,1,in· t,at,  t,leri//4,11  1,1  th· 11,itioti,ih· n·ditsonh·
1)e laatste regel rati .irtikel 5 VE(; geeft uiting a.iii her cretiredig.lieidsbegiti,el. 1 )it
begitisel houdt in dat bij ieder c,ptredeti v.1,1 de C;etiieetiscli.ip het evetiwicht tusse,i
:iiiddel eti Joil de leidraad is.'13 Het begitisel is vaii toepas0i,ig op zowel de Cle,iieeii-
sch.ip als de lidstaten. Iii tegetiste|li,ig tor her subsidi.iriteitsbegitivel zier dir oilderdecl
\·aii artikel 5 VEG op alle bevoegdhedeil vati de (;etiieetischap. Uit her zojilivt
besproketi protocol. dat ook het evetiredigheidbegi,isel berritt. blijkt d.zi her ilit-
gatigspunt is dat "(...) war de aard 01 de 0111Vallg \'all het optredeti \·.113 de (ietiieeti-
schap betreft. (. .) de 111aatregeleti v.in de l.,eliiee113cli.ip zoreel 11}ogelijk ruitilte
Ilateli l vour 11.Ition.zle besluitell, iii overeenste111111itie 11iet hi t doel r.111 de iii.1.irregel
ell illet illaciltileillitig v.111 de roorscliritteti v:iii her Verdrag." Hier.1.Hi wordt toege-
Voegli dat bij de nale\'ing vall her getiieenschaps,recht er\·oor \F·ordr gezorgd "(. ..)
dat de gerestigile Iiatiotiale retelitlireil eti de 01-ganihatie eii \\erkitig \'.111 de rechts-

.. I

.., t.systeiiien r.111 de lidstatell ,\7)rile,1 gerespecteerd.
1-itiitiieriii.iiis is vati oordeel dat IicI beuitisel e\·etieei10 betrekkitig heeti op her

reclitsk.,rakter vaii de 111iddele.11 die de Geiiieetisch.ip iii eeti bepa.ild ger.11 kali
itizetwii rei rei-Hezetilijkitig \'ati eeti geijieetischapsdoel.'"' Iii de eerste pl.zats leidr liet
eve,irediglieidsbegitisel door deze niiiiie invullitig vaker rot bij\·oorbeeld raststelling
vall illillitiliminomiell d.,11 eeti verdergaaild haniiotiisatiestreveli. 111 de tweede piaa[s
zou h ieritit kitilliell worde,1 ge, oticli,deerd d.it ilii i ider JA i iigetide rech tA itis[ri, 11 ieti-
reil de voorkeur krijgeti. 1)eze laatste cotisequetitie wordt bevestigd iii het protocol
over het subsidiariteits- eti evetiredigheidsbegilisel. Pillit 6 beschrijft expliciet dat de
voorkeur wc>rdt gegeren aaii bij\·oorbeeld richilijile,1 bovell \·erorde,iingeti. Acliter
deze gedachte gaat schuil dat bij richtlijtieti vortii eli liliddeleti aati de 11.itioll.ile
iiistatities wordeii overgelaten.11 1)e richtlijn als ins[rtiliietit toc,nt eiiig 1-espect \'0(11'

1de ei•,eliheid v.iii her 11.itiotiale reclit, of\\·ekt illilistellS de itidruk dit te doeii.b

2.2.4 14,litic,L,i· iid„·ddilif 1 „ii tic· l„·i'tic.·fdlic·icisi'(·nithlit:

1)ttidelijk Iiiag zijn dat de bevoegdheidsverdelitig tiiet de (;etiieetischap eeti ge\·i,elig
the111.7 is. 1)e iiivoeritig \·aii artikel 5 VEG vindt liiede ha.ir grotidsl.ig iii eeti zekere
I,titerredeiiheid v.717 lidstatell lilet de wijze wa.irc)p de E(; de beroegdhedell uitcie-
Ii·tide.-2 1).it betekent niet d.it :iati ileze geroeligheid eeit iliide if gekotiieii. Nier
1·001 Iiiers is her protocol 0,·er her fiibsidiciriteits- iii er·eiiredigheidsbegitisel Kilids
het Verdrag vati Ainsterdatii aati het EC;-verdrag gehecht. Met al deze goede a.in-
d.iclitsputitin in het achterhoc,til. kotiit het aaii op de wijze wa.irc,p zowel op 11.itic)-

(,7      Ai·[ikel 5 VE(,;. la,irs[e ret:cl  ' Het of,treile,1 \ .iii ile (ieiiieell,c h.ip g.i.ir mci ,·crder d.iii \\'.1[ 114),lig 1, cm
,le Lioehrelli,igeii ,·Jii .lit Ver,11·.ig re  er\\ezetili}ke„ .''

9 I'ri.ircic,)1 lir. 34 1. pitlit 7.

(#) K.lpre\11 & VerL,)reli \.1,1  lh,111.1.It 21,*13. p. 121.

711 Artikel 244 VE(.;. 7te 7 2.2.1.

71       /.le ,·ocir cell ge,le[.lilleer,le ilite.lizer[Ilig #,Ilide ,14)01 \#:rkilig \.111 11,11tlulieti Krt.teli 21 114. 11(wt-ii.[tik

72     Al,1,i, 1.ciiaert, & Vati Nuttel 211  3. p. 12.3-124.
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tia.11.ils op Etiropees niveau de iialeving ran het protocol wordt gewaarborgd.
1-)aarin poogr her protocol te roorzieti di,or de 1110tiveriiigsplichteii beschreven a.711
het Linde r.iii § 2.2.2.

1,e Traag tiaar her tiive.11, v.iii regelge,·ing vergt behalve eenjuridisch, ook een
politiek oordeel. Letiaerts eti Vati Nuffel beliadrukketi bijvoorbeeld dat stibsidianteit
ook uititig geett .1,1,1 eeti politiek begiiisel.-3 Zij stellen dat her beginsel iii deze
COIlte'Xt 7. . ) 11iet de ilitoet-etiing vati toegeketide bevoegdhede11 beheerst Iiiaar de
Ic)eketitiiiig zelt-v.iii bevoegdhedeti begeleidt."-4 Zij wijzeti op de werkitig van het
begitisel .ils beperki,ig rati her overheidsiiigrijpen tot die aangelegenheden die de
betrokkeii pei-Gotieii ot-groepeti iliet zelf-kutitien regelen. Naderhand heeft liet ook
rot eeti verpliclitiiig roof overlieidshandeleti ueleid: er ilioet een afu·eging worden
(:e111.1.ikt tz,w4ell de \·erschilletide gezagstiiveaus waarop eeti optreden iiiogelijk is:'
Hieriti schililt eell belatigrijke \\71.71-de vour de leeitiniiteit vati genieetischapsoptre-
deii. De eerste ronii r.1,1 beperking v.111 overheidsitigrijpen is 111eer van praktische
beteketiis. ter\\·ijl bij de tr\·eede voriii het respect voor de lidstaten en de burgers eeti
belatigrijke rc,1 cpeelt.

1)e welis voor eeti illeer iiatiwkeurige bevoegdheidfverdeling zal regeltiiatig
tiieri\\· lereii in wordeii geblazen. Het subsidiariteitibeginsel blijft een aandach[spunt.
In dit verbatid kati bijroorbeeld wordeii gewezen naar Verklaring nuniiiier 23 bij
het Verdrag \·ati Nice. l'unt 5. eerste streepje bepaalt dat her debat over de toeko,iist
,-ati de Ezircipese Utiie, eii daaniiee de Getiieetischap, zich 111ede zal i]ioeteii richteti
c,p de vi-a.ig "(.  .) hoe cell tiau\\·ketiriger bevoegdheidsatbakenitig tussen de Europe-
se Unie eti de lidstateii vast te stellen eli vervolgells te hatidhaven, die strookt met

-7,IicI sitbsidiariteitsbegin el.
Her strevel] 11,aar vereaatide econoniische ititegratie. waar andere beleidsterrei-

Iieii iii de loop der tijd aaii zijii toegevoegd, is als her werpen van eeti steen iii het
\\·.irer. 1)e deitiitig is voorzie,ibaar, de uiteindelijke oiiivang van de kring niet.
Watineer op grond v.111 geiiieetischapsopri-edeii de invloed op het nationale recht

3       I en.Ierrs A V,1,1 N itti'I h it 13. p.  125. Lie 11(ik 13.ielit & V.iii Ficiot- 199.3. p. 58: Corsteits 2111 1 1. p.  1 1 13
(('(11·.kii..[el[ d.ir de \ r.lag Ii.lar de \\·eficeluklieid r.in Eurcipeef optreden een z.i.ik  ·.iii politiek oppor-
tkilli,liie eli Iii ee,1 ,·icie op de toek<,11- ,·.iii Europ.1 1.): Adi·ief Geellitied. Ad\·ics \·ati Lie (;enicligde
c cimmi,.ie I <,ep.1 c,114 Sitb.idi,tri eit beti·:tfendede p.ti·I,mmwie beli.iiideliiig\·aii Europ:.e „·etn· ior-
*rellen. m-. (,4. 12 „kti,be, 21111-1. lii.il.ige fli. p..12 eii 34 (" Het i  bi.i uitstek eeli politiek begi,isel d.ir ge-
gt.Ilte knigt iii p„litieke cloeleiti,le i. lizii, i,it\\·erkitig eti ,·„rnigei·ilig. D.It ,·erkl.1.117  ,ok „·.iarotii iii de
p,)1 iii eke eli belei,1.iii.irige praktl.ik ,·.iii de Ume de toep.i i ng \·.in het subsidi.triteitsbegiiael  teeds heeti
gel et,1 M p l,1 ir i ek e i m n i i , g,i· er,c li i l l ei 1. r lI N Cl l li e l i d, t.it e 11 (1 nd erli n g . t uw n .0,1111 ] tge l id w w i e „ ge-
me:11„11.,p.iti.telliligen eli tu.0eil .ic bel.iligrilk.re pciliticke hoot-3:troliimgen bilineli de Unie. Steed.
optiicu\\ l,Iliki d.it .,ch[er die ilietiiligfierichillen \erschilleii ,·.iii politieke op,·atting whullg.1.111 (it-het
\\.1.ir„iii eli her h, ie \·ali hit „T,r, Ide,1 ,·ali de \\·erge\·er." Zie f K..1.1 ,·c„,r ee,1 11.idere [„clichtilig „p Lic-
ie C -„mmt..1.9: K,ipt:  11 8 Verl-(ireli , .iii -111:111.1.Ir 211113. p. 1211: 11.0/eino,id 1993. p. 15.

74     I eiwert, a Vaii Nutlel 211{13. p. 125.
75     1.eli.tem & V.iit Ni,fl ·1 211113. p. 125.
7(,    Verkl.in,ig berreffeiide toek(,111<r \·ali de Uitie. gehecht .wi her Verdrag ,·an Nice. IN,t(: 3 1111. C

Mil 85. 1 )e .·eli:e h Ikheid ,.111 ee,1 uitpil[re 11,le „11-·hri 11 1 Iig \·.iii de be\·(,egdheileli „·er,1 Iliet 11.11 Fie ge-
med d<,cir I )ilir.1.ind. Al .tiel i. 1,e.Ii,te,1111:t te kiezeit „,or eelihilitratiee·e catal<,glic. K.ipta·il &  Ver-
1 „1,11 z.ili rlielit.l.It 2{1113. p. 11(,0.
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steeds tiieer uitbreidt. z.11 hit bela,ig \·.in ecii ticiu\rkettrige beroegdheids.itb.iketiing
[oeilelliell. Zeker .·atineer de ge\·olgeti ook voelbaar zijii voor otiderdeleti die sterk
rerbatid houdell niet de natiotiale soevereilliteit. zoals het  111.iteriele strafrecht.

2.2.5
l 'iii,oi,·i,W l',11, .i,t'1'it'i·lisch,111'sr ·clit.· .0·,ili'(its, /1,4,sti'(11111' tils hic/1,1,1,1

Ook.,1 is soevereitiiteit door de lidstaten afgest.7.111. zijii er getiieetisch.ipsiloelstelliti-
geti eti beschikr de Geilleellicli.ip over d.1.ira.iii gekoppelde beroegdhedeti. d.ir
beteke,it Ilier d.ir de EG geheel zeltstaildig is. Ecti zeer grotc beperkitig if d.it de
uitvoerilig vati de Europese regels eerst eli rooral is opgedr.,geti .1.111 de lidst.itell.
Uitv<)critigsiiist.111(ies op EL,ropees tiiveau oiitbieketi \'ooralstiog

(iezie,1 het teit d.lt ieder optredeii \·ati de EC; iii hit teketi LIa.it \.lii cle vcr\\e-
zeillijki,ig v.iii de getiieetischapsdoeleti, ie de hatidliavitig \·.111 de overeetigekoiiieti
regels vati oliscliatb.,ar belatig. Her is 01„·etiselijk walitieer de (;etiieetiscliap IicI
rifico loopt dat de regels, eii daaniiee de co111,1iunautaire rechtforde zeli. a.iii prak-
tisch belatig ot'legiti111iteit verliezen door tiiet-liandhavitig I,t-oi,juiste haiidliaritig.
Her is d,in ook iliet zoiider redeti d.it - watitieer eeti lidst.1.it: zijii hatidlia\·itigsplicht
tiiet of otivoldoetide tiakotiit - verschilletide gevolgeti detikba.ir zijii.-N Zo kati
\iordeti ged.iclit aaii filiaticilile risico s eti zijii er ge\'alle,1 \\·.,ariii de burger zicli k.iii
beroepeii op eeii EC;-rechtelijke h.itidhavitigisplicht. De belatigriikste 1110gelijklieid is
echter het start:eii v.iii een verdragsitibreukprocedure. Als hoeder van de Cietiieeti-
schap. en daaroni belast illet het toezicht op de lialevilig eli handhaving vati ge-
tiieeiisch.ipsrecht, is de Comtiiissie hiertoe bevoigd op gro,id vati artikel 226 VEC;.

1)e basis vati de doelgebonden handharitigsplicht-" die lidstaieti 111oeteii Iiako-

11ieti, is artikel lc) VEG. Dit artikel staat beter beketid als het begitisel \·ati getiieeti-
schapstrouw. Lidstateti tiioeten alle algenietie ot'bijzondere 111.,atregeleti tretiell "(. . .)
welke geschikt zijii 0111 de Iiako,11itig vati de uit dit Verdrag of-uit haiidelitigeii v.111
de itistellingeii der (;etiieenschap voortrloeietide verpliclititigeti te verzekereti.- A.111
de lidst,trell wordt eeii positiet-get-oniiuleerde regel opgelegd (iiiaaireeeleil tret-teii')
Maar artikel  I c I VE(; stelt ook iii negatieve bewoordinge,i eeti room·.1.irde .iati de
lidstaten. nanielijk dat zij zich lilottell ontholidell "(...) \·,111.ille Iiiaarregeleii welke
de venvezetilijking vati de doelstelli,igen van dit Verdrag iii geraar kittitieti bren-
geti.  Het uitgatigspunt dat uit beide eletiietiteii spreekt. is duidelijk: de lidstatell
tiioeteii loyaal zijn aaii de Ge,iiee,ischap. Welke rerplichtitigeti |iieniit \·oort\·loeieii
roor het strafrecht, \\7)rd[ behandeld iii § 2.3.4.

77       1 )e (:1)111,111„ te lioil,lt [cezi,lit Op LIC Iii.11 tier \\·.1.ini), ,ic Ii,i,t.iteli lier geitieeli.eliap,reclit ,1,1,·111). le\·eti
eli ile liatic||1.1 *·itig,pliclit ti.ikottieii. 111 ille 7111 1, de 11.1 lid h.i\·itig  ,iii geliteeli•,cli.ip•,re,·lic geeli li,utci it.iti-
oil.lie .1.11}ge lege 11 hetil. Zie .irrikcl 21 1 VI--C;. lier liiecieiii,igtiipreclit ticeilit eeii .ip.11·k p<,vm 111. 1 )e
h.,114111.1,·mg \·.in iii t rtclitsge ble d B \·cille,lig toe\:rtri,u„·,1 .1.111 de (,ellice,1 0, h.ip.

78     ('oi,iu. 2(Mil. p. 2(,9.
7<)       /.ie \·c)(ir eeli \ erkl.in,ig \·oor her \#·c,4,1,1 'ili,elgel,<)11,1.ii' Ver\·.lele 1 ')1,5. p.  129>,- 12')<,.
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2.2.6 C .., uki ".' 1 <'

11.cedf iii  1963 rc,ept her H\1 EC; de ilieil\\'e rei-htforde uit. die eeti reclitctreekse
brc),1 \·.1,1 reclireti eti plicliteii ir roor zon el lidstaten als burgers."' 1)e lidstateti
hibbeti. .ilduf her Hof: illitilers cell decl vati hitil foevereiiiiteit opgegereti. Ecti jaar
1.iter bli ikt dat liet geiiieetirli.ip0reclit ,-ouir.ing lieett op Iiatic,11.1.11 reclit. Met de
(,pricliting r.111 de (;eiticetifi-11.ip iti 1957 A 11.iar titiiti miiiitig niet  ·oorzie,i d.it deze
,tap uiteiiideli-ik z(,11 leideti tot eeti fupr.iii.itioii.ile reclitsorde, 111et alle gevolgeti roor
IicI 11.itic),1.ile reclit eli de tiatiotiale reclitQc)rde \·ati dieti." 1)e (politieke) rastber,1-
de,ilieid (,iii de gic),idslage,1 Ie leggell \-o<,r ceii freedf hecliter verbotid nisset, de
Eitri,pese r,)lkereti': wordt ecliter berestigd lilet ieder optreden \·ati de C;e,iieeii-
rh.ip. \\ .1.irbii de lidstateti eeti bel.itigri-ike 1-01 speleii.

Her 01,b.idi.irireirs- eli her e\·e,irediglicidGbegilisel geve,7 uirdrukkiiig a.111 het
beft.1.11Kreclit \·dii de (;eiiieetiscli.ip: de (sc,evereitiiteitsoverdracht vati de) lidft.iteti.
Her 00·e\·eli 11.1.11- rerg.1.ilide itite gr.Kie krijg.t mede \'(11711 door toetsilig a.111 deze
Uirg.ilippillite,i bij de .1.111„·etiditig r.iii geriieetifch.ipsberoegdhedeti. Het frelle,1 e,1
be. ,itic)(,ideti \'.117 ile \'rageii ofer ecii ber(,egdheid is eli of het juist de Getileeti-
.cli.ip if die iiiuct (,ptiedeii (zo,I·el dece,iti .ilis.itic- 114 etticictiriecriterizilii). relatireerr
iii die zili liet 9411,111.itioll.ile k.irakter \ ,111 de coilitilliticilit.lire reclitsorde.

(,tid.itik3 dat er 11.1.11- .1.1,ileiditig \·ati j,iibitictize doelstellingeti vergaande be-
voegdhedeti ziiii toegeketid aati de (;ei,ieeliscliap. als tileu\\'e autoiionie rechtsorde.
bliift de rel.irie Ic,t de lidu.iteti ec,i ste,iipel drukketi:

C )(,k .11 zilli het ,|e |ill.t.ircil die .11. |ic),Iller. \'.111 L|e 'Ki),ilpeteilz-K(,111 F,eteliz llc
114)1-lil.ltle\·C .ti·il,-rill.11- r.111 LiC tiltegratic bep,iIcii. ile cc)litiiiilli.iutaire recht.clit„'ikke-
litig heeft eeli eige,) il\·11.1111iek die ecii esrliriele rt)1 heeft ge·,pee]d ell fpeelt iii de
uith<,11„ .1 i ile I(; tcit celi ,·cil ·.1.11-ilige pit bliekreclite'Uke ,.trtictu ur r·uor Eurcipese
1,\'er|ll·ill.t.Iketi. 1 )Cze 111.titutic,lieel-luricli0clle (itii\\-eliteliligheet-t (,litiiiiketib.i.ir •,e-.

\(,lget) ,'ticir lic 11.itioil.Ile ,£.ltell, 11illi (>i·,4.lileil eli I'll'\<)Cgd|ledell. Her teit dat de (;e-
Illecil.ch.Ir cell zeltwildige reclit.171-ile 10 (...) liercke,itiliC[ l|.it del·<)1\·ai) de lid0tateli
Cli de 1(,1 \-,111 IlL·t 11.Itic)11.llc rel'|it i. m tge.peeld. 1 )e 11.1 tii)11.110 Techt:.telse10 Zijil Zo„'el
kclibi·1,11 .il. \·i,crtiligi·.iii liet gelliec 11.char.rel lit."' '

:+De \'erbotidetilicid tiier e,1 .itlia,ikelijkheid r.111 de lidstateti   koint toI uitdrukkitig iii
dc ireiiicetiscliapfrrou\\'. 11, tioniieritigsbevoegdheid \·.iii de Getiieenschap wordt

X(I
1 Al k.(; 5 tel,rit.irl  I  6.4. 1.i.,k 26 62. /111·  lia<,2. p. 3 (V.111 (milt A Li,c,.1.

AT        Ill lier \\'Illt r.11,1,41.t l,\ ,·t· lic r„.k„111.t \.iii,le 11.ttl )11.lie rechm[.1.,r w.ir:  '( lierig.114 111„er „„t·,1.11
.1.iligetek,·ild,1.Ir ,{c i ill],Ill ]Cu.1/1 IicI 1 1<,t \\eli,H.w,)Igetiieen,·I,-ciell .1.iii\·.lard. 111,1.ird.irile tiki,te
11,1,r.lt,11 il, Illl,Il\Crille l\'.iii (Kii,1 A l „A,11 ('i),t.i  ENEL. EAM\'1 lier,i,t,·11 eii,ic eig,11 ,()11,riti,zie
.i l . 11.N, I .11 ) ,le r ecl i t .t ri·ck .e n erk i l i g r k 11. 1 )e „ „, er,·1111 rel t·,\ r 1.9 14 ,i ii. 11 <,g lit et defi ti l tlet lie.i I i [ -
-4.,1·,1.'  /Ic \r'ttl . i ), 1,4·1:,„11.,1 NH ,#, 11,11141 lilll 1·,·,111..1.ltll frappcil·r !,r. 1,3). 1)ell 11. dg: Sdi: Uitge, er.
21"12. p. (,(,

s.       lire.illiblile 1-(;-\ Crili·.lg.
83     \'er\.tele 1 18,4, F,. 25-2(i.
84   (;tildeillimi,1 0,·lirtiti: "Meti k.,11 ieggeli J .It de ,·citillilli,1.lutaire rechm,rde eigelillik eeli diibliele

recht,c,r,le 1.. ,he m I,el.iligrijke 111.ite mulit op de \\erki.wmheid \ .11 Lie naticiti.ile reclitwirde. A.M.
1 ){)1111,1 lk·,tr ,{C/, \ Cr\\C\, 11|1Ct,1 ,F, 1,1.Ni,·lic \\11/: ul[ge,11·zikt,1(*,1- re ieggell ,lat ,·le her,ct], , c )11111ill-
11.lut.ill /lili. 111.1.11· lier .pientel*el ell de 11.111.1.11 eli \·ciereii 11.itiolia.11.'' C ,uldellillcilld 1992. p. 2.
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aangevuld met de uitvoering eti de handhavitig van de Et,ropese regelgeritig op
tiatioiiaal niveau. De lidstatell zijil nodig 0111 Lie Europese illtegratie d.1.id,rerkelijk Ie
bewerkstelligen. Daamiee zijn zowel de getizeenschapsinstellitlgell als de lidstareti
veratitwoordelijk voor het otitstaaii van het klitii.iat w.,ariti telketis stappell roor-
r\·aarts worden gezet.

2.3 Invloed van de Genieenschap op het nationale strafrecht

2.3.1 .4(Vt·i,t ·(71 k·,ider

Het voorgaatide sluit niet de iiiogelijkheid uit dat de Genieenschap iii het kader v.iii
ecotioiiiische ititegratie de bevoegdheid heeft 0111 - iii etiige iii.,te - iii te grijpeti iii
de natiotiale strafrechtelijke atitonoinie. De \'raae ot-het bestaan vati eeti dergelijke
bevoegdheid eeti voorwaarde is, 111oet bevestige,id worile,1 beatitwoord.4 Het
stratrecht is het uiterste illachtsniiddel van de overheid 0111 iii te grijpeii iii het leveii
van de burgers. Daartiaast speelt ook de soevereiniteit vati stateii eeti grote rol. Her
strafreclit wordt gezieti als een rechtsgebied dat sterk is vet·bondeii tiiet de tiatiotiale
(rechis)cultitur. Uiteraard kuntieti hierover verschilletide gedachteii bestaan, 111,7,ir
feitelijk werkt de soevereiniteitsgedachte nii eenniaal bescherniend teii aanzien van
her nationale strafrecht. Verschillen die nisseti rechtsstelsels bestaail, Zijtl overbrug-
baar door bepaalde nationale kennierken otigedaan te nliketi. Wimieer staten
hiertoe tiiet bereid zijn otiidat zij dir ervaren als een inbreuk op huti soevereiniteit.
beleniniert de soevereiniteitsgedachte (vortiien van) strafrechtelijke satiienwerkiiig

Er bestaan allerlei verschijningsvoniien vati itivloed op her natioiiale stratiecht.
Ter rubricering iliaken Corstens en Pradel oziderscheid tusseti het positiere ell
negatieve effect.M" De tertiiitiologie betrett geeti waardeoordeel over de itivic,ed,
niaar is gebaseerd op de klassieke tweedeling positieve en negatieve integratie.N- De
laarste vari.int ziet op de verplichtitigeti vati lidstateil 0111 iets 11.1 te latell of-0111 ids at
Ie schaffen wegetis strijd nlet 6611 van de vrijheden. Positieve integratie betreft de
verplichtitig 0111 diadwerkelijk uitvoeritig Ie geve,1 aciti zowel hamionisatierichtlij-
tien (die beogen de geiiieetischappelijke niarkt tot statid te brengeti) .ils het getiteen-

schappelijk vastgestelde beleid. Het woord 'effect' duidt op de concrete gevolgen
voor het natioiiale (straf)recht: de Nederlatidse overlieid 1110et iers doeii (handelell)
ot- tialaten. Met het 1110del levereti de auteurs een bijdrage aati het duiden vati de
richting vaii de Europese itivloed op de nation.ile strafu·etgevitig. Her schetst eeti
zeer algemeen kader dat eeti eerste ketinisniaking illet de itivloed vati de Geiiieeti-
schap op het nationile strafrecht inzichtelijker niaakt. Dit is itiiniers tiiet eetivoudig:

85     Zie 3 2.2.2.1)a,irbu: de (,ei,ieeii<ch.ip besclitkt - zo wirilt iii zijii .iii:elikenlici,1 a.itigew,iteti - met
oi·er Kiwipt'/ctic-KA,tit/,i·tcit.. Zie \·oe[110(it 32.

8(, Cor4teiis & 1'1·.idel 3,13, iii bet bi.izi)11,lei- p. 479. Zie ciok Ven·aele 1495. p. 12<34.

87        C,zildelitiluild Ilia.lki 011,1:1· :lieid Ill.,ell pofitle,·e eli I legatte\·e mt,oerilig. (;illdelitiluild  I '),)2. p.  12-16.
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inrloed' be,reegt zich ttisse,i her Europese eli nationale ilireau eli vergt roor ellig
begrip 06,1 eii atider rail het voorftellitigsveniiogen. Op grotid v:iii deze - etiigszins

::relatiere  - Deteketiis le\'err her onderscheid hieraaii een bijdr.iKe.
11 § 2.3.2 eti § 2.3.3 zal ik aa,idacht besteden aan her niodel van Corstens en

Pr.idel teti acitizieti \-ati hit iliaterifle strafrecht. in daar waar inogelijk z.11 ik de
itidelitig .iatisclierpeii. Hierbij „·il ik beiiadrukken dat het 11iodel Keen juridische
ge\·olgeli iii her le\'eli roept

Naast (itidirecte) h.iniiotiisatie Vall iioniien zijn de lidstaten verplicht tot
d.1.idwerkeliike h.indhaville Vall Europies geitispireerde regek. 1)it rloeit voort uit
her begitisel r.711 geiiieetischapstroil\\', dat de lidstateti verplicht de doelstellingeti v.111
de coiiiitiziiiautaire rechtforde ila Ie leven. De iliogilijke gerolgen hien:an roor her
,tratieclit ki,ii,eii iii § 2..3.4 a.iii tic,d.

2.-1.2 Het iti·gatict,e efti·et

Het klassieke \'oorbeeld A de uitspraak v.iii her Hvj EG uit 1974 itizake eeti geschil
russen 13elgie eti de haildelaren Dassotiville." Latig  reguliere weg hadden de hande-
lareti \rhisk> r·,111Liit Fratikrijk iii Belgie itigevoerd. liigevolge de Belgische itrafu·et-
geritig \\·.11 eii zij \·erplicht eeii certific.1.,t van oorsprong v.111 de Engelse douaiie te
bezitteii. Voor de liatidelareti was her docutiient echter. iii rege,istelling tot itiipor-
reurs vati bet origitiele proditct. 111oeiza.1111 te verkrijgeti. Het HvJ EG coticludeerde
dat de Bilgische illaarregel vergelijkbaar was 11iet een kwatititatieve beperkitig zoals

verbodeii iii artikel 28 VEG. ledere hatidelsregelitig die de ititra,-0111111ittiazitaire
liatidel "(. . .) .11 d.711 tiier rechtstreeks, daadwerkelijk ofpoteiitieel. kan belei1111ieren
(. .)  19 re lieschouwell .115 eet, 111aatregel van gelijke n·erkitig als kwantitatieve
beperkiiigeii."" 1)e siratbepalitig trustreerde de ver\vezetilijkitig vaii genieenschaps-
doeleti. iii eeii dergelijk geval tiioet de betreffetide ilatiotiale regeling worden aange-
past ot- \·ordeti itigetrokke,i wegetis strijd tiiet eeti hogere regeliiig. Otitslag van alle
rechtsven'oliti,le is dati de a.itige\T·eze,1 uitspraak. .I

Ook iii de zaak-I)otickenvolcke \\·as er sprake v.in eeii tiegatiet-effect."2 Hier
waren halidel.ireti inge\·olge de tiatiotiale wetgevitig verplicht de buitenconitiiutiati-
taire lierkc,tiist \·ati eoidere,i te veniielde,i, ook .11 is de betrokken persooti daarvati

9      1):it liet „lid,mheid rel.itiet 14. blilki <,cik kiit e:np.ir.illel ilie k.,11 $,-cirdelig.mikketi. Ik ii·il ii·UZe,1 „p
bet \·er,chil tuwl i pmirie, e en lieg.,[ie, e \erpliclitingen cip gr ind ,·.iii het EVRM.  .1.irbli iii de im-,+-
pnlde,itie ,·.iii het Em<,pee+ licit' \·c)(11· ile i·echt:11 \·.m de itie,i, (EliliM} her <,liderwheid schiltitiiig
bli.itt. /.ie L.m„„i I vvi, p. 7.W-7,1.

m 11\91 E(;  1 I  lult 1 974.,..ik 8,'74. /m.  1974. p. 8.17 (1 ).,wsonville).

1)11 11,11 F.(; 1 I iu h 1 ')71. /.i.ik 8/74. /111·. 1 974. p. 837. r.0.5 (1).iscoil,·ilie). C ),·erigem,·ernken dc Ild+taten

•11 lie geltleellichap,trouu· ilidle,1 71.1 cle \·rilliedeli M.16 lieergelegd iii het EC;-,·erdr.ig illi,01,ir iii.lkeil.
('imtcli, & I'radel 21 11 13. p. 482 (11\J EC; 23 1-ebru.iri 1995. zaak (--358/93 eli C-41 6/93.-bit: 1495. p.
1-361 (lj„ 1·lic:'.1)).

W       Zie (3,1 (:,ir.teii: & Pr.,del 211113. p. 40 1  Zil #·,iegen hier.i.iii toedat 011[.14 ,·aii alle rechm·en·olgilig
7.11 1 olgeii. kiizij de lidsr.i.it eeli recliti .1.irdigilig k.iii ,·ilidei) 111 artikel 3{ 1 VE(; of-de ( '.10%10 de l,11(,11-
reclit,pr.i.Ik , .iii liet Hil 11(;.

4        I hi E(;  15 ilecemt,el· 1976. z.i.ik 41.74. /111.  Ic)76. p.  1921  (1 )oikken\·01:ke).
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.,Iliet op de hoogre eli behoeft hij daarvati ook iliet op de hoogte re zilil.   Her iliet
kulitiell voldc,en aaii deze verpliclititig \\·crd 1,1 eei, ct)ticrce[ ge, .11 ge5.itictiotieerd
niet onder .itidere een voorwaardelijke gevatigetiisstrat- v.iii drie iii.1.itide,1 en eeti
geldboete. Hit HvJ EG oordeelde dat iii dir ger.11 sprake \\·as vati eeti tii.iatregel rati
gelijke werkitig als kwatititatie\·e beperkitigeii. hidieti \\·citiig eiseti \\·01-deti gestelii
aaii 'het kulitieti wetell' (waardoor er .11 stiel sprake z.11 Zij,1 \'all strafrei htelijke
.tatisprakelijkheid) of-watitieer de straffeti otieretiredig zijii .1.1,1 eeti orertreditig ,·.iii
zuiver .id,iii,iistratiefrechtelijke .iard, wordt het vrije verkeer vati goedereti beletii-
11ierd. Hieritit blijkt d.it de \\ ijze vati strafreclitelijke liatidlia\·itig op 11.Itiolia.11 iii-
\'eau, eti de wisselwerki,ig Iiiet de tiiaterilile nonii, erroe kutilieti leille,1 dat ee,1
lidstaat de ven\·ezetilijkilig v.iii geineetischapsdoelen frustreert. 1)e betreffetide
o\·erlieid z.il eeti dergelijk hatidelell iii de Ic)ekotiist mc,ete11.iatipasseti.

2.1.3 Hi·t i,ositic·i,c t'tli·,·t

C'.orstetis eti Pradel onderscheiden drie tiietlioden waartiiee her positie\ e effect kati
worden bereikt: de natiotiale. gelijetigde en coliinizitiailtaire varialit.'4 Iii de eerste
situatie dietien lidstate,1 her getiieetischapsrecht te hatidlia\·eii zonder dat de E(;
daadwerkelijk eeti satictie roorschrijft. Met atidere woordeti: her is 'slechts' Ile[
algetiiene kader van de eerste pijler" d.it de eisen bep.ialt bij de handllarillii Vall
genieetischapsrecht door de lidstaten. Waii,ieer ietiiatid handek iii strijd met ge-
meetischapsrechi. bijvoorbeeld door het plegen van EC;-ftaude, d.111 kati bijroor-
beeld iii Nederlaiid deze persoon wordt ven·olgd op basis \·.iii de reeds bestaande
stratbaarstellitig 'valsheid in geschrifte' (artikel 225 Sr). De auteurs geveii Jaii dat de
liatioliale liiethode ook kati leiden tot een aanpassitig vati eigeti wetgevitig. Zo zijn
iii artikel 1 vati de Wet op de ecotiotiiischi delictell (WEI,) rerxhilletide verci,de-

."t  .nizigen neergelegd.   Corstelis eli Pradel dilidell dit aa,1 illet cell  ·,pecifieke \'er\\ ij-
zing'."- Ter aatischerpitig v.711 het Iiiodel vati heide aittiur0 \vil ik tiog \\·ijzeii op een
atidere situatie. Stel dat he[ genieenschapsrecht voorschrijft d.it een bepaalde dier-
voeding Keen 'stof X' 111:ig bevatteti. 1)e nationale wergever past verrolgens de
Gezotidheids- eii welzijnswet voor diereti.1.111. iii haakt deze bepalitig aaii de WED.
Op deze \\·ijze zvordr eeti getiieenschapstioriii, \\·aarbij de satictie iliet op Europees
tiiveau is FY,orgeschreveii. door !11iddel va,1 ee,i aa,ipassitig vati (getrapte) tiatiotiale
wetgevitig gesatictioneerd. Een atidere 1110gelijkheid bij ile tiatioilale tiiethode ix
hatidhaving door 111iddel vati gebritiktiiakitig vati eeti algetiietie verwijzitig. Hierbii
Iioenieii C:orstetis en Pradel artikel 323:, Sr."N hi .11 deze ge\·alleti is de rei-hter geheel

'l., Zle (:01·,tell, & l'railel 211(1.3. p. 48.3. Zie „„k Velilt-I·„,gli.1 21,9 . p. lf,4.
'14      Zic ,·cic,r eci, itit\ ierige uiteci,ze[ti,ig (:c, ,[e,1, d li·.1,1,1 21111.1. p. 4').3-555.
')5     Zte #·(14,1- het .ilge,iietie k.,der  .111 de (;ei,Jecimh,ip § 2.2.
96 Bij ,·001·beeld m·ertreilitige 11 1·.111 \·001·vi-|lrit'teli ilit \·el·orile mtig m·. 1 338./21 14 U . Lile Litell[ Ier lie.cherlii iii:g

\·.ill ile eitro tegeil \a|.e11101iteru (zie S ('.3.1).
'17     (-or<[cli. Al'radel 21,(13. p. 495.
()8 Amk:1 323.i fr luidi: "l iu die (,pictrelijk eii H,derre,·htcluk ecti fubi,lic ihe tiic[ :eii bip.i.0,1 di,el Liwr

ot wiIN·ege gle Europe.e (,eiiiceii,cliappeti i. ier,[rekt..1.111„·ell,ir \·oor.ilidere ,icieleill,im .1.111 „.1.iIi·oilr
zil 1+ , enti c kt.  ·ord[ le*trati 11 let ecti ge, aligciti„tr.it-,·.111 rell hoc,g,te cirle .1.ireli ot-ecli gel,ilitiere ,·.111
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\ rij 0,11 de Ilatioil.ile siratbepalilig. eil dit< ook de wijze ell 111.lte van sanctionering.

toe Ie pa·,sell.
Bii de geii,e,igile 11iethode verpliclit de Getiieetisch.ip de lidst.iten 0,11 op ee,1

bep.1.ilde wijze te reagereti op eeti sclietiditig r.iii EC;-reclit. De (strafrechtelijke)
watictie \\'ordt door de C;eii,eetischap \·oc,rgeschrereti. 1)at kati - iii nicer of-mindere
111.ire - 11.111\\keurig zijii \·astgelegd iii pri,11.Tir genieetischapsrecht ot. zoals steeds
raker gebeurt. iii (roorstellen tor) richtlij,ieti eti verordetiingen."" Het kati zijii dat
her 11.itioti.ile wtr.ifreclit al roorziet iii eeli stratsatictie voor de ill her Europe<se beslilit
beschre\·9'11 gedragitig. e,i d.it sleclits eeti kleitie aanpassiiig vati de tiatiotiale werge-
vilig iloilig if. 1)aarbij hoeft tiiet alleeii te \\·ordeii gedacht aan het Wetboek vati
Strafreclir. Clc,k hier k.111 a.itihakiiig a.in de WED \'cildoeilde zij,1 0111 uit\·oering te

ge\'iii .1.iii de get'liee,i•,cli.ipspliclit.
1 )e 1.latite iliethode beweeg[ zicli loliter Op collitilullautair ilircall. war ook

blijkt ilit de ter111 die (:orsteiis en 14.idel a.iii deze vortii hebben gekoppeld. Her i.
de Getiiee,iscli.ip die bepa:ilt welke boete op welke overtreding sta.it. eti daartiaast
zijii geliiecti,cliap<iiiwtellitigeti \'eratit\\·oc,id,lijk \·oc)1 de liatidha\·ing. Een Apieketid

11„1roorbeeld betreft de regelge\ing terzake de liiededitiging.

2.3.4 (:4·i,ic·t·,isch,1/'strollit· i·,1 i,li·h,c·d iv' hi·, mitic,mih· (111,1,t·rich·) st,7,/in-/11

1)e (;eiticeliwh.ip ftreeti v.iii oudsher m,ir vergaatide ecoiioniische ilitegratie. eti
illilliddels zi-iii d.,ar liiecrdere beleidsterreitie,i a.in toege\·oegd. 1.)e ven\·ezenlijkitig
\ .111 doclcii clie 111 dit I eib.ii}d \·ati lielatig zilii. r·oereii iii her optredeii logi·sclieni'ijf
de bo\·etitoo,i. Her A gezieii de oorsprone rati de (;etiiee,ischap tiiet vreet]id te
\·eroiiderstelleti dat de 11:itiotiale strafrecliteliike autotioniie van de lidstateli iii begiti-
fel „·ordr gerespecteerd. 1)e geineetiscliapsdoelen bepaleii de itizet vati beroegdhe-
deti die ki,titicii \\'ordeti .1.ingewetid op de terreilieil w.1.irop de lidstate11 coe\·ereitii-
teit hebbeti .if-gest.1.711. e,1 d.it laatste geldt 111et roor her itrafrei-hI. 1)aarbij kotiit dat
de (;eiiicetifiliap op lia,A \ aii de \ erdi ag. rechteliike beroegdhedeii 'Jechti eeii
1101111 \·.i t<relt. tiier her 00% op de taak v.iii cle EC;. 119 wiize waarop deze tionli
1110et \\·oidL,11 gehaiicili.1.itil, \\·ordt iii beuiti, el ,ian de lidst.iten overgelateti.M' Niet-
tetiliti c,eti:lit de E(; c)(,k hier ill\·loed uit op her 11.itioii.ile strafrecht, inge\'al de
lidstate,7 kiezeii roor strati-eclitelijke h.itidhaving.

Iii eeti z.,ak over coti,iiititiatitaire fi·aude, de Cotii,tiiffie/Grieke,ilaiid (Griekse-
111.1191 reft),1"2 bep.1.ilde IicI H\J EG d.ir lidstaten overtreditigeti vati getiieenschaps-
reclit c,lider gelijke illateriele eli ti,nilele roorwaardell dietic'11 te bestraffeti als verge-
lijkb.ire eti e,·eii erti<tige overtreditige,1 vaii liationa.11 re,lit. , .tiali deze erketiliilig

ile \ 46 6'.iteg ,rle." /.ic *ci·iler (:141 & 1'1.1de| 21)113. p. 495.
')) S„Hi, „milt zelt. ile 1111.t 1.iii her .trati·ecli[ Ierp|ti lit ge.re|,1. Zie ma ileze k„ ..tic '' 2.-1.

lilli Lic ,wk I ,cril, „,t 7,

11/1 Zk  2.4
1112 11\.1 h(; 21 .el,reiliber 1 'JX'). /.1.11. 68 XS. bit I'JA"J. p. 2')(,5 (('i,111!111 ,·ie  (.;riek:,11.lilli).

It )3 11 \ 11-(; 21..pre,111,er l')S'). /.1.11. (,M SM./1,1  l'IX'). p. 2')6:.r.,i. VIC (,ititi,i:ve (;riek.iiI.111.11. Lie „„k

.irtik,·1 2.11 11,1 2 \/h(; 14)p |ler [Crrelil i,111 llc 1,„·Iler|11|tig \ .11} liC' fili.i:ictele liel,iligeii i·,111 de ( ;eliieen-
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vati het assiniilatiebegitisel (dat iii tiieer algeiiietie ziti de opfporitig, rervolgitig eti
1(14berechtitig betreft) voegt het Hot-toe dat de keuze vati de op Ie leggeti straffen de

lidstaten vrijstaat, niaar dat deze wel doeltreffend. evenredig en .ificlirikkend Iiioete,i
··  1(/3zilii.    I)e 1.zatste toevoeging doet iii etiige niate atbreuk aati de keuzevriiheid vati

de lidstateii. Het k.711 itiiniers voorkoiiieti dat slechts aati deze drie voorwaarden is

voldaan indien er sprake is van een strafrechtelijke sanctie.
De gevolgen vati de genieetischapstrouw zijii velerlei. Zo wordeti 11.itiotiale a,1-

toriteiten geacht even energiek op te treden  "(. . .)  tegeii overtredingeti vati  het
gemeetischapsrecht als wanneer het gaat 0,11 de handha\'itig rati eeti overeetikonisti-
ge iiationale wettelijke regeling." 1'16 Watineer een lidstaat de overtreding vin eeii
bepaalde nationale strafbaarstelling iii de regel vervolgt, dieiit dat ook te gebeuren bij
gelijksoortige overtreding van stratbepalingen, ingevoerd ilaar aanleiding vati ge-
ineenschapsrecht. ongeacht de eventuele gelditig van het opportuniteitsbeginsel iii

1(17de berreffende lidstaat.     Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: watitieer tiatiotiale
autoriteiten een 'eigen' delict niet vervolgeti dati behoeft eeti vaii de Getiiee,ischap
atkonistige vergelijkbare bepalitig ook geeti vervolging. Er wordt itivloed uitgeoe-
fend op het opportuniteitsbegitisel. waarbij het beleid ten aanzien v.111 regelingen die

niet onder itivloed vati de Genieetischap staail het uitgatigspunt is.
1(18Een atider voorbeeld is de zaak-Spaanse aardbeieti.     Boze Fratise boeren ge-

bruikten geweld tegen transporten van Spains fruit door Frankrijk. De Conimissie
was vati niening dat deze gedragingen het intracoiiiniunautaire handelsverkeer
beleinnierden, en voiid de niaatregelen die de Fratise regering vaststelde otitoerei-
ketid oni her vrije verkeer van goedereti te verzekereti. Het optreden van de rege-
ring leidde bijvoorbeeld tot de strafrechtelijke vervolging vati slechts een zeer kleill
gedeelte van de onniststokers. Het HvJ EG oordeelde dat lidstaten maairegelen
nioeten treffen ter ophetfing van beletiiineringen van het vrije goederetiverkeer, ook

watineer de 001-zaak buiten de sfeer van de overheid lip;t (zoals de gedragingen van
1(Nde  boze boeren) Het Hof was iii deze zaak vati tiienitig dat de regeritig zich

onvoldoende had ingezet oin het vrije verkeer re verzekereii eii de daders daadwer-
kelijk te beletten dergelijke delicten telkens weer te begaan. lili

k hap)
1114      Lie V.iii dii Wung.iert  1992. p. 548.
1,15 Het avs iitiiJ.atie begi n se 1 is op zich :iog geeii gar.1 11 tie  ·0(,r eeti wictioneri tig die \·oldoe,ide doeltreffelid.

evenredig eti aftchrikkend is.
111(, 1-iv-1 E(; 21 september 11)89. z.i.ik 68/88. 11,1.1<)89, p. 2<)65. r.0. 25 ((:c,iwiilssie/(;rieketilatid).

11)7 (:orite,1+ & Pridel 211(13. p. 486-487.

lt18 1-1,1 EC; 9 december 1997. zaak ( -265/95.-/111·. 1997. p. 1-6959 (Spa.ince .1.irillielen)

ltv, 1 1,1 E(; ,) deceiiiber 19 )7. z.i.ik C:-265/' 5..1111'.  19,37. p. 1-6')54. r.o. 311 (Spa.111 e a.irdbeieri).

11 I" Hi·.1 EC.; 9 deceniher 1997. z.lak C.-265/95. b,r. 19437. p. 1-6959. 1-.0.52 (Spamw iardbeien)
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2.4 De verhouding tussen secundair gemeenschapsrecht en het

strafrecht: verplichte strafrechtelijke handhaving?

1)oor het bijzolidere k.irakter vati de EG blijft het optredeti iii de eers[e pijler tiie[
zon der ger'olgen \·00 1 liet tiation.ile stratiecht. Clp grotid \'ati de gen ieetiscliaps trou\\
1110 Ctell |idst.lte 11 11 let her oog op ,·ergaa Iide ecotiotiii Ache integratie op dir Techtsge-
bied iii\'loed toelateir het strafrechI kati zich iliet onttrekkeii mil het cotiiiiitinaittaire
recht."' 1)e ki'estie \'ati de reikwijdte van de bevoegdheid van de Genieenscliap op
her terreiti vati het strafrecht is v.in bel.ing voor de natiowle stratrechtelijke autono-
nife. eti daaniiee voor de inhoud van her ilatioliale niaterifle strafrecht. 1)e vrtiag
kali worden geste·Id otiti de voorga.inde paragrat-en IicI kader \'aii de iii\·lued op het
tiatiotiale strati-ec-hI volledig is geschetst of dat er - tiu de doelstellitigeti van de
Geinienwhap zich 11ier alleeti richteii op pitur ecotiotiiische integratie - een be-

II2\·oegdlicid bestait om .ispecte,i vati het strafrecht direct te beTii\·loeden.
Iii de eerste plaars gaat de acitidacht uit n.,ar de geziclitpzinten vati de Europese

itiitellitige,1 (§ 2.4.1). Is er o,iderscheid tlissell op\'attillgeti van de verschilleilde
betrokketien. daarbij rekenitig houdetid illet de functie en de sanienstelling van de
itiftellilig. of-if er sprake van een dilidelijke lijil? Na enkele algemene uiteenzettili-
gen over het verledeii (§ 2.4.1.1). zullen aati de hand vaii standputiten zoals die 111et

tiame bliiken n.i.ir a.itileiding vati coticrete itiitiatieve,i. ;7,orgaande vragen voor de
iiistellitigeti wordeti beantwoord (§ 2.4.1.2 toI eli iller § 2.4.1.5). Iii § 2.4.2 kolilt
her st,itidputir \·,111 lic Nederl.indse regeritig a.111 de orde. Op basis \·ati diverse be-
leidfdocitiiietireii „ordt getracht eeti beeld re scheppen v.in de oprittilig \'an de
Nederlaiidse reeering over de positie Vall het sri-at-recht iii de eerste pijler eti of

.

daarbij de 11.itiotiale ideiititei[ rail strafrechtelijke karakteristieken een rol speek. Er
wordiatiteslote,1 iller etikele bescliouweiide c,piiierkiligeti iii § 2.4.3.

2.4.1 De .*·,it ·t·,ts,·h,quitistt·//i,(49

2.4.1.1 Her st.indpunt \·ati de getiieetisch.ipsinstellingell aan het eitide v.iii de

2{ f. ee U H·

Eitid jaren tachtig eti begin jaren negentig van de vorige eeuw lijkt de algenietie
op\'atting Ie ziili dat de EG op grond van secutidair getii, enschapsrecht Keen strat-
reclitelijke h.indli.iritig k.111 roorfchrijz·eii." ' 1)it beteketit Hiet dat iii deze periode
geeti richtlijtiei) ot-verordeiiingeii zijn geitiitieerd dan wel zijn iangenometi die de
hatidharitig 1.iligs strafrechtelijke weg niin ottiieer voorschrijveti.

Ill Ver, aele  1992. p. 559. Zie ook Velilt-Fc,glia 21 ,412. p.  163: "(,e.tel,1 kali wordeli li.lt gpr,ike is \.iii eell

ge ilitel 1,11 eer,ie bellioeiet m ,·.iii de C,elliee Iisch.ip 11 let ,le vornige\·mg m iii r\'oerilig \·.111 de 11.111.ilia-
\111 g:\·erplichtilig d M r de 11 d.t.ite,1  H·.1.1 rbiJ 011,1 erile le,1 \·ali liet i i.itic,liale w.iti·echi iii ile 1.1.inte .1.ireli
lii:[ ciligeitic,el,1 1,1,1 geble\·eli.

112 \'elilt-Foglia 2{1112. p. 1(,5.

113 Ki·i,teti 211114. p. 211-1. liier 11,11)ie \·oerlioor 347. Zie ,„ik Vaii (.)utme 1994, p. 4711.
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1)at het dieilia tor discussie kan leideti blijkt L,it de torstatidkoliii,ig \·an ee,1
riclitlijii op het terreiti vati voonvetenschap iii 1989. "4 Kri teti zer iii zijn proef-
tchriti iliteeii d.it ledeti r.117 het Europees Parleiiietit iii het Ecc,tic,Iiiisch eti Sociaal
 :0111ird \·ocirftatider \\·.ireti rati strafreclitelijke lia,idhaving \·ati her verbod raii
tiiisbruik rati \· ,orweretiscli.ip."' De Coiimiifsie eti de 11.a.id hieldell rast .1.ill de
alge,iietie opratting. Het uiteitideliike result:.1.it „eerspiegelt cell c,)11iprc,ii,is ot..ildits
Kristeii. de betret]-etide bep.ilitig is politiek tietitra.il getimiiuleerd. "" Strat-rechtelijke
saticties wordell niet expliciet roorgeschreveti. iii.i.ir de over,regitig dat de saticties
z\\·,1.Ir getioeg tiioeteti zijii 0111 aati re zette,1 to[ itiachmeliiilig ,·211 deze bep,iling k.iii
\\ ordeti opger.it als .1.111\\·ijzitig voor sirafreclitelijke satictio,ieritig. It

Eeti atider roorbeeld waariti strafrechteliike hatidharing i,iipliciet wordr voor-
11'.geKclire\'e,1 is de Ii'itwafriclitlijii. die in  199 I  is gepzibliceerd.     1)e ketize \·oor eeti

andere ha,idliavitigsronii wordt door de itihoud v.iii de richtlijii tiliti of-,iieer 0131110-
gelijk ge,iiaakt. Op gro,id vati de getiieenscliapstrotiw zijii de liditate,i verplicht de
effectieve hatidhaving rail hit geliieenschapsrecht te verzekereti. eli de iiizet van het
strafrecht is hien'oor de aangewezen wijze.

Ook al A er rotid 199{) spr.ike vati een .11ge111eeti uitgatigsptitit, de state,1 die iii
de 12.1.id wordeii vertegeti\\·oordigd ktitineti Keen overeenstetiitiiing bereiken over
verplichte strafrechtelijke hai,dhavitig op grotid vati (secundaire) Europese regelge-
viiig. Naar aatileiding vati discussies over de hatidhavitig vati E(;-fratide wordt iii
199(, door de liiinisters vali Justitie de weils geitit 0111 te koliieti tot eeii algenieile.
tiindailleiltele studie nair de verhouding trissell het geinee,isch.ipsrecht en het
str.it-reclit."" Vervolgens is 1,111 een reeds bestaailde ad hoc-groep \'ati regeritigsdes-
kimdigen de opdracht verstrekt het onderzoek Ie verrichten. Er wordeti twee frageii
aan de orde gesteld, in de eerste plaats of-het getiieetischapsrecht 11.itionale saticties
kati voorschrijven. Het blijkt otitiiogelijk 0111 overeetisteniniing Ie bereiken over de
kwestie ot- de keuzevrijheid ten aatizien vati putiitieve sancties (adnililistratiet- dan
wel strafrechtelijk) voor de lidstaten moet worden gehatidhaatil. 12" l)e t\\eede \·raag
betreft of her iiiogelijk illoet Zijil oin op geiiieenschapsnireau kwaliteitseiseii te
stellen waaraaii de natiotiale sa,ictiewetgeving dient te voldoe,i. 1)eze \·raag wordt
bevestigetid bea,itwoord. etikele lidstaten nieneii zelfi dat eeti zekere m,ite \'.111

harnionisatie van de tiomien eli de sanctioneritig tiiogelijk nioet zijii.12' Wel tiietien

114 Iticlitlij 11 X'), :92  EE.(; 1·ati Li: R.1.ill \·.1 11 13 11„,·ei,ilier I ')H') tlit c (ic>rditi.lrie \ .113 de \ „cir·whritieti iii/.,ke

tr.,IA.,Crle  \·all mge\,i-Ideli. i'/,/:(; 198(L L .334, 311.
115 Kn*[eii 211114. p. 2115.

11(, Kri0tcti 2111 14. p. 21 16.
117 K weii 2004. p 21)3

IIK Richililii <)1 /3(18/EE(; 9·.m ile Il:tad \·.iii 11 1 ill,11 1941 [(,I ,·c,(,rk<,n titig \.Ii, liet gebri„k ,·.iii her

fitialiciel: ftelsel \·ocr IicI INN·.1.:11 \.iii geld. /'/,H(; Iwl. 1.16(,/77. Zie bu\(ic 'rbeel,1 (,ul,le,1,11  ild
1992. p 2 l)eze ikhtli.iii k(111it iliticierig .1.,11 ile,irde iii li,„it,{stilk 5.

II9 l.c, lihiki zit K,vt, i,·i,/11£,£, 1 /1 14')1 ,(32. 22 31)11 VI, :ir. 34). p. 4.

1211 /le.iii h„,-\, erkgroep cmilillill.lut.lir rei-ht eli .tr.ifreclit'. lt.4.pcm #·ocr de 11.1.id , .m Mmicter:  .iii
JLI,ritie \,1,1 de E(.;. 11(,ieriiber  194)1. gepliblice.ril !11 Ven .iele 1992. p. 5(,5.

121 Ver\·.lele 19')2. p. 5(,(, (11.,ilipcirt .1,1 11(ic-H·erkgri)ep , <11111112111.lur.Mr reclit eli krafte,·lic).
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deze roors tatiders, waaronder Nederl,ind, dat iii de eers te plaats de strafrechtelijk Ie

satictioneren tiomi tiioet behoren tot het werkterreiti van de Getiieenschap. Iii de
tweede plciats iii.ig hartiiotiisatie \·311 strafrecht door secundair getiieetischapfrecht
liier leide,1 rot itibreuken op door de lidsta[ell. of-eeti gedeelte vati de lidstate,1. als
belatigrijke beschou\\·de Li kgatigspunten ,·ati Iici strafreclit en liet siratprocesrecht.'

Cietioetiid H ordeti de ati,·ijzitig v.iii de strafrechrelijke aaiisprakelijkheid vati reclits-
personen. de aftrijzing v.iii de ilivoeritig van illillilillillistraffeli, begitiseleti die een
rol spelen bij de siratioe,iieritig (zoals her draagkrachtbeginsel eti het non-
cutiiulatiebegitisel) eti liet opportiiniteitsbegitisel (171et i,ibegrip vati het besta.„ide
trailsactiebeleid).

Een kleine tieti jaar 1.iter herleeft de discussie over dit thenia nair aailleiding
r.ili roorstelleti roor riclitlijlieti eli verordeliiligeti, waariti de Coliimissie tot straf-
reclitelijke h.indha\·itig verplicht. 123 Een ititeressatit aspect. waardoor de discu:ssie
\\·ellicht op scherp wordt gezet, is her t-eit dat intiiiddels de Europese Uilie besta.it.
Sinds begin jaren tiegetitig va,1 de vorige eeuw (Verdrag van Maastricht)134 eii 111et

i}adere \·erdiepitig iii  1997  (Verdrag vati Atiisterdatii), is de directe 'led-0,11gevitig'
\·ati de (;e,11eenschap sterk o,in\·ikkeld. under atidere kati wordeti gewezen op de
ititroductie vati een speciaal kader voor strafrecliteluke saniemverking. Hierdoor
krijgt de discussie over de bevoegdheidsatbakenitig vati de EG ten aanzien van het
strafrecht eeli extra dinieilsie.

Met eeii uitspraak op 1 3 sepreiiiber 21)()5 lijkt het H\1 EG het pleit te hebbeti
besleclit (§ 2.4.1.5).  VI,ordat de uitspraik vati het Hot- aaii de orde kotiit. wordt
eerst a.itidacht besteed a.iti itc standpunteii van de (:otiitiiissie, de 14,1.id eli het
Europees Parlemetit zoals die iii het recetite verledell zijn gebleken. Op deze wijze
\\·ordt itizicht gege\·eti iii de wijze waarop de verschillende instellitigeti vatiuit hiin
eiucti achtergrond dit \·r.i.igstuk hebbell betiaderd. 1)ar \·crklaart 11iede de interveti-
ties iii de zaak die tor de uitspraak van  13 septeniber 2(,(15 heett geleid.

2.4.1.2 C O111111issie

1)e C'.0111111issie sick iii verschilletide docuille,ltell expliciet de vraag a.iii de orde of-
de getiieetisch.ips\\perge\·er bevoegd is aaii de lids[areii voor Ie schrijveii dat bepaald
gedrag moet worden opgev.it als een stratbaar t-eit eii ot-tot strafrechtelijke hatidha-
ritig k.iii worden verplicht:-" In de eerste plaats benadrukt de Coniniissie dat zij niet
v.iii itietiitig is dat de Getiieetischap eiiige wezenlijke bevoegdheid heeft op her
terreiti r.iti het stratreclit per se, "C...) the Cot,11111,11ity Lailiwt ptirport to liet itt t|ti' l'rittlilt,l|

122 /.i, blukr uit K,uit,·r.,titi·i,·1 /1 1 ')91 /42.22.PH) VI. tir. 39. p.  11-12.

123     Zie biJ\·O()rbeeld (:()M(21)111)  139 ilet: (,-cioncel riclitl'Ji, 111ilieubewherliii,ig). (_:C)M 3(11 .3) 4(, def:
(\·MNel ricli[Ilin ilitellectueel eigel,Joili). (-ZOM(31(13) 52 (\·Lior,tel \·erordeililig le\·elifilliddelell eli
clien „ederc,Nitrolet ('(,M(21)11.3) 92 (roor:tel mhtlilii illeg.1.11 |0/eil wrolirreimgeii,le ft„ffeii m zee).
Zie C:oweii. 211(13.1. p. 661.

124      Iii   19')1.  her .laar \\·.1.iriti  her  rapport  \·ati  de  lojuixi  getioeitide  .Id  hoc-groep  uitki,·.wL  \\·.ireii  de
citiderlialidehilge,1 m·er her Vel·drag wn Maa,tricilt .11 beitg. 111 clie zi,i  ·as er iii her begiti v.m de.1.ire,i
ilegentig \·aii ,le 1·(,rige ecu,\· „(,k Tpr,ike \ dii :e11 klitii,1,1[ „·,1,lriti ile/c ilif, ii„ie itati rele\mae \\· ,11.

125 Zie SEC (21 lili ) 727 eti St( '(2111,21 375.
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-1 ".it,(21 ill isolatioil.  -  Hiera,711 voegr zij toe dat. i,idien de Getiieetischap (bititieti het
beschikbare kader) bepaald gedrag 111ag reguleren illet her oog op een coninizitiati-
taire doelstelling, de Getiieeiischap d.in ook bevoegd is sirafrechtelijke hatidhaving

|27roor te schrijveli. Dit geldt iii het bijzonder wanneer slechts strafrechtelijke
saticties de 11.ileving van genieenschapsverpliclitingen klintien verzekeren. 1 '8 0111 het
statidpunt te ben,idrukken verwijst de Cotiitiiissie naar verschilletide tlitspraketi vati
her Hot-0

De C:0111111issie probeert een conitiii,liatitair k.ider re scheppe,i voor de liarii,o-
ilisatie vall strafrecht via legislatieve we g.' "' Zij dient voorstellen voor richtlijnen iii
waariti strafrechtelijke h.indhaving wordt voorgeschreven. Een voorbeeld is het
foorstel voor ee,i richtlijn inz&ike niilieubeschertiiing door het strafrecht: artikel 3
bepaalt dat de lidstateti verplicht zijii bepaalde opzettelijk of uit grove tialarigheid
verriclitte  activiteiten  als  stratbare  feiteti  aaii  te  merken."'  Opvalletid  is  dat  de
Coillillissie inet dit voorstel koiiit, eeti jaar nadat Detleiliarken iii de derde pijler ee,i
kaderbesluit op dit terreiii heeft geTiiitieerd. ' ' ilekeniiig houdend inet de gevoelig-
hedeti die niet de bevoegdheidsafbakellitig sanietihatigeti, besteedt de Co111111issie iii
haar toelichtiiig op het voorstel veel aandacht aaii het feit dat expliciet eeii beroep
wordt gedaati op de verplichte itizet van het tiatiotiale strafrecht.

De Coniniissie vangt aan inet de constateritig dat op het gebied van de niilieu-
beschertiiing al een groot aatital richtlijnen is goedgekeurd. Dat rechtvaardigt de
vraag tiaar de noodzaak v.iii nog een richtlijii (subsidiariteit). 1)e Cotii,iiissie stelt vast

dat "(. . .)  er (. . .)  nog steeds vele vornien van ernstige overtreding vaii  Cietiieen-
scliapsrecht Izijtil waarop geeti voldoetide atichrikketide eti doeltreffetide straffen
Staan."133 Zij is van 11ienitig dat alleen door nliddel vati strafrechtelijke handhavin•./
aati de verplichtingen van de ontwerprichtlijn kan worden voidaan:,4 Uit de straf--
rechtelijke sancties spreekt duidelijk een vorin van sociale afceuritig, eii zii hebben
eeti groter at-schrikkend effect. Tevens zijn de niiddelen in de vervolging en het
oiiderzoek krachtiger, waardoor de doeltreffendheid van de bestrijding wordt ge-
diend.'"  Daarnaast wordt de Oilpartijdiglieid v.117 otiderzoeksinstanties gegar.indeerd.

126 SEC(21)111) 727. p. 3 en SEC:(2111)2) 375. p. 4.

127 reti .1.ilizieti vali de richtlijrieti ilizake z·oom·etetischap m „·im·.a:seti uir 1991 (3 2.4.1.1) k.iii u·ord:,1

opge,iierkt d.it her theii}.i'  betrefi die verb.illd houdell Iiiet ecolic,mi che ilitegratie.
128 SE((211(11) 727. p. 3-4 eii SEC:(2<1112) 375. p. 4.

I 29 11\·.1 E( ; 1 2 deceiyiber 1,)89. zaak ( :-26 5/88../111·. 1989. p. 42119 (Mesctier): H\·.1 E(; 27 11 wit 1 441 I. 7,1.,k

(:-9/89.-/11 r.  1991 1. p.  1-1383  (Visveriji·011 trole): H\1  F.6  28 j.3 nital·i  1 999. z.1,1 k  (:-77/97../m·.  1 9 c)9. p. 1-
431  (Osterreichische Unile\·er (.,mbl 1/ Sitikhklitie  Beechaiii Marketi.irtikel  (;nibil):  H\-1  E(;  8 juli
1999. z.iak (:-186/98../tit·.  1999, p 1-4883 (Nunes De M.irci ). Zie SEC:(2111)1) 737. p. 4-5 e„
SEC(211(;2) 375. p. 4-5

1311 Vcr\·aele 9telt dit reeds iii 1494. Zie Ven·aele 1994, p. 32.
131 Artikel 3 \·:iii her \·oorstel COM(2{)1)1) 139 det-. Zie \wi· een kritisclie bexprekilig \·.in lie k\\·e*tie

itiilie,ibeschertiiing door iliilidel \·,iii ee,1 rich[lii,i Koopiwm 21,)-1.
132 ME(; 2(Hil). C 39/4.

133 COM(211111) 13') defS. p. 2.

134 Zie ,·oor ee i i re laIi\erilig \·.Ili dir .talidpillit ,·.in ile (: 0111 1111<fie B iin M.1 & S„ 111,: i i 2(1111. p. 795-797.

135 Bil deze .11·gumentell ilierkt Ko ,pili.iti  cip d.ir lie (_:oilititiwe blijkt geeft ' (.h.m eeli cn :i·.p.tillicti

w m·achrii,g \·.in de ii iogelil k he,leii ,·ati het #tr.1 freclir. Iii dejaret, t.lclitigile ed de ged.tchre d .it het wrat-
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1).it de riclitlijii tot strafreclitelijke handhaving i,t·,plicht. wordt niet proble,iiatisch
geach[. Watic. zo liieetit de Comtiiissie. hoewel er nog geeil cotiimun.iutaire bepa-
litig is die s [t".ifrechtelij ke saticties v 0,„ schrijft, kati het getiieetischapsrechi iii bep.1.11-
de ge\·alleii de lids taten reeds verplichten "(.. -) 0111 te voorzien iii strafrechteluke

"1-#1Laticties uit hootile rati artikel 141 EGV.
1 )e Co,iitiiissie is korI iii.iar krachtig. Op grond vati de geti,eeiischapstrouw,

66Ii vaii de belatigrijkste r.inciroorwaardeii vooi- het tiitictionereti vali de coliiiliu-
ilautaire rei-htsorde, is iii ieder geval verplichre inzer vail het strafree-hI iiiogelijk

1)e reik\\'ijdte van de bevoegdhedeti van de EG op het terreiti vati het strafrecht
\\·ordr op whap gezet bij een vergelijkitig tiiet de conipetentie v.iii de Europese
Utiie iii de derde pijler. de politiele en justitiele sallienwerking in sirat-zaken. 1)e
(0111111iffie o\·er\1·eegt tiaar a.itileiditig v.711 de k\\'estie iiizake de beschemiing vati
IicI 111iliell - \\ aar zo.ilo gezegd de (:otiitiiissie de richtlijii initieerde tia de verschij-
tii,ig r.iii ee,i kaderbesluit op hetzelide terreiti - dat sirat-recht als zodanig tiiet is
geiticorporeerd iii de eerste pijler. 1)at betekent dat door illiddel va,1 cotiiniuiiautair
recht de  lidstatell  niet kuniien wordeti verplicht "(...)  to chante tlicir ft„idatitctit,11

s),sti· ,1  0/ c i·ii,ii,t,il  /,iw,  ci,1,4,nsiti,V, Ji,r i,ist,1,1,£.  t/it·  cli,ctrii,(·  of cri,iiiti,il 11·s,,1,7,isibilit),,  tht·
.ctilt'nil dc/illitiolls ofritilt. efa,1,1,1,issic,11 0/-,1,1 (,#i·,Ia·, c,firietis rea or efro,11/,licity. Ah·,is,tri's
,11 11 11'L)Xitllittilli, sitili 5,1 Itcq,h·s (111 (1 ,(4 itc·nit  Afi, 1 itic,i is d re I iot n·Liti·d spea/ii Lilly to Coi,1,11,1,1ity

c,bic i tii 4·s. Ift 4·11 ifth 9 coitid pirhaps also rot,tribit k to pro,1,0 k· thost obicait,(·s, stic h mt·ast m·s

t„,til,/), iii,„,it il,1,111'01,1,1.e it,dicial t £,opt·rcitioit . " I '- 1 )a.ir.ian voegt de Co 1111111sfie toe dat op

g.iotid \·ati aitikel 174 VE(i"" niet kati wordeii overgegaaii tot de itivoer vati -(...)
scah,s of ci·i,Iti,icil sa,ictioiis  (im·litdi,Ii: a mi,Ii,/111,1, co,;11/to,/ de/tot,tinator./I,r thi' maxi/,1,1111
1'(·11'11')' Of,„t OIN'lirc),,$.,ic·ral pri,ici),1(·s  of crit,Ii,kil hiti,,  ad,mitistratimi of i,istia·,  a,id-or

" 1./9

B iliti 1 1,11 it 1 1 i dic'ticilt illid Crilltil 1,11 1,1'cia Yh 11'£. Keriiachtig is de hierop volgende over-
\\'egilig:

"hi <,i·,it·i To ,/,·ri'i·i ititic· ti·/ic·Th 0· a /,1·„/,Ojc ,/ liu·, 1-,·iii<· 1,1 ils i i itd,·r Th c· first i,1 Thc th m / 3,illar, th c

,B·Stl,111 l., IM,m ot An.r'11111'lle. lit t/li· first BAL N'&·t/Icr d (.'AMMMY MVKNHa· /1,14·
ht' '11 1·Xt·n·Ist'll c,i· IWi. -l'/ic ,vics,w,1 sht,i,/d ,·,ith<·r lic· ti'/i,it ilic· thi· mmirc ,ind rilit· 0/,/ect c,/ tht·
1/trtit,h·d il, M,It. C.tifilpt·ti·,Ii't· ilent' ·s·.twin tilt· Ii,inti·t· and i/Ic (,b,Ii·tii'(· 0/ tul)' Int,·/idi·d ticrit,11.

reclit Iler.ballge\\ ez. 11 illfirlilllell[ 1% ,)1111111 leum ertred.r, cip m,lere g.:dachrell [: breill eil opg.·1,1 01

„ erileti 1 ele .tillitime.1[le,·e \\ erten ,·tic,rzieti wn ,[rei1ge wratiatictie*. 1)eze op\·at[ilig twcch[er,·(31|elitg

1, h r e i h .1., l il i i i l iee t-[ p 1.1.1 r.g.·111.ia k t i · M,r iii m,g i l i m i e r ge | d e 11 de e l i \ ; e | K e li u .1 l i c e e r il e ,) p, 1 t r i i i g .1.1 t | i e t

w.itrecht .lit.itum remi·.1111111 111 )et zijii." Ki,i,plii.111„ 2(1114. p. 1311.
136 ('OM(21/11) 13'/ defi. p. 2.

137 9.(.'(211111) 227. p. 4.

13x 1)it artik:11,l·treft lie litic|,tellitig \·a,1,{e (;eliiee,isch,ip op Iitilieugeble,1.

11 ( :*,11, I i, 1.- 1 M .. i, q/ j i,01 L „ ie 1 „41,·r, 1 :' > 1,1*,li *11 I N,·NE i, i m .i c i] u i . „ H i n i, 1 1 11,1/ .LI, 11 0 /1.< ,1.e,1 z ils t t·m '11'Oli m ·,1, * / 0/li·,1, 1 ·.* .

SEC:(2111ll) 227. p. 4.1)23 ilt,cit.ie 0,·er..·,ih·, 0/'i'17111111,0.;,111,'tim., \#'01'dt 111111iddel, btii,ieii de derilc piller

ge\·i,er,1. Zie h ier\·oor het (,1 02 nA)ek m·er de o liderillige .talipamili g. \#·eilerzlicise erkeittitiigen re, illit-
merleggilig , 1,1 strafreclitellike wictic* 1,1 de Europe,c Ume. C ()M(21 H 14) 334 det.
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.-ls Itit' its thi' lili·tistirt· iii iliti·,fl,lit 1; 11£'51.ell(·11 f,1 1,11 fl·,-f fht· t·111'11'tillm'llf fhl' (-,vilimmit)' 1,
a'1144'tt'lit ti, di·,1/ 117'i/1 it. .11

Met atidere woordeti: her kar.ikter en het di,el rati de beoogde 1113.ltregel bepalen of
er sprake is vati eeti eerste- dati wel derde-pillerbe\·oegdheid. Ben-eli het de be-
schernii,ig vati het 111ilieu door iniddel vati h.indhavi,ig v.iii cotii,iiutiautair 111ilieu-
rei-ht daii weI de verbeteritig vall justitil:le saiiieti\\·erkitig iii strat-zaketi? 1 )e beatit-
\woorditig rati deze vraag ziet op de rechtsgrondslae roor de verpliclititig toI strat-
rechtelijke handlia\·iiig. Iticlien deze de eerste pijler berreft. kan de verpliclitilig er
volgetis de Cotiiniissie 11ier toe leideii dat de fundaillelitell vaii hi't strafrechtelijk
systeetii v.iii de lidstaten \\·ordt gewijzigd. Eeti (vergaa,ide) hariiiotiisatie van het
strafrecht wordt niet beoogd. 1)it alles st.iat el' niet .1.111 iii de \\·eg dat de stratrechte-
lijke azitoiioiiiie r.111 de lidstatell \\·ordt itigeperkt. Ir·aarbij de lidstatell toI .trafrechre-
lijke saticties ki!1111ell wordeti verpliclit e,i bepaalde eleliietiteti van de delictoill-
schrijvitigen .iati etikele eiseti liioete,1 voldoeti.

De C:otiiniissie respecteert iii beginsel de strafrechtelijke autotiotiiie van de
lidstate,1. 1,at beteketit 11iet - zoals eerder is geblekeii - dat het strafreclit \·rij is vati
directe itiz·loed vati de EC;. 1Jij het stre\·eii naar eco,ioiiiische integratie hebbeti de
lidstateii foevereitiiteit.it-gestaaii. Hieruit blijkt dat de anibitie in de Cietiieetischap
eeti seriei,ze zaak is, waarvoor een vergaand ingrijpen iii de natioiiale rechtsorde
noodzakelijk kati zijn. Een :iatipassing van fundanientele aspecten van het strafrecht
ligr ilier ill het vooruitzicht. 1)e oorzaak hiervaii schiiilt reeleer iii de tioodz.ikelijk
bevotideti subsidiariteit eti evetiredigheid van genieetiscliapsoptredeti 14' iii relatie tot
de verwezetilijking vati de getiieetischapsdoelstellingen, d.iii her statidputit dat her
strafrecht alleen tot de lidstaten behoort.

De Cotiiniissie heeti iii de kwestie inzake de strafrechtelijke bescher,iiitig van
het milieu aatileiding gezieii otii het H\·J EG te verzoeken het kaderbesluittiietig te
verklareti.' 41 Op deze wijze is het Hoftiiin ot-lileer gedwoilgen oni eell priticipiele
uitspraak te doen over de grijze zone:43 Eti dat is gelukt. Op 13 septeiiiber 2()()5 is
de uitspraak verscheneti. 1-)aarover nieer iii § 2.4.5.1.

2.4.1.3 1 aad van Mitiisters

De Juridisi-he 1)ienst vati de ilaad is van nietiing dat de geineetischapswetgever op
groiid vaii her coiiiniuii.tutaire recht de lidstateii eeii strafrechtelijk verbod/gebod
kan morschrijven en kan verplichteli iii passende saticties te roorzien. 144 Mede met

!41) friC:(211111) 227. p. 5.
141 Ilier,iice ##·ilik niet <[elle,i dat m her ge\·al \·ait bu\ „(,rbeeld de m litluti 1117.ikede be , heri ii m g ,·ali her

111ilieu ilc„,r imddel r·.iii her strafrecht. a.in deze eise,1 i„·old.1.1,1.
I 42 Z.ie I'Trs> rele,isrs 11'/( 3/461. te ,·ilideli op de immusire Di de i·.iir ,pe:e Cbmmmk.

143 I )c (:0,11„,issie vnt,igt .i.iii her Hof oni he[ cip 27 .1.1,iuari 21 (1.3 .1.i,14,encime,i k.lilertie0luit 1117.ike gle

bm·heritii iii: 1·,iii het 1111 lieil citige Idig re w rk I.ireii.
144      Zoa14 bli.ik[ mr Europee,  l'arleitielit. ()lit,ierp.id, te   ·. ii ile (.:ofii,iiic,ie \·ri.iliedeii en rei·hte,1 1·.111 de

burger. ill,titie en billilell|.ingice z.ikeii a.in de I ,)1111111  ie iliilieillieheer. ,(ilksgezoill||lelli eli wi10uiiieti-
i. nbele,d, mz.ike her \·mir,rel ,·„cir eeti m htluti 1 .111 lict Eitropec  1'.irle m.lic en ile It.1.iii i w.ike „11 lieu-
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her c)og op de getiieetischapstrouw nioet wordeii gegaratideerd dat de lidstate,i huti
\·erpliclitiiigeti 11.ikotiieti. Hierbij la.it de Jitridische 1)ienst het niet: de coiiiniuii.iii-
taire wergever beschikt over de juridische beroegdheid 0111 strafrechtelijke sancties
\-our te wchrijven. 1)it beteketit tiiei dat de die,ist \·66r bijroorbeeld harilloilis.itie
1 .iii ,ti.iffeti, Ati .iti·orderlijke .,specteii eti aspecteii v.iii strafrechtelijke a.ziifprakelijk-
lieid is. lii ieder ger,11 illag her tiier verbazen dat de Raad vati Mmisters her 'vatizelf-
sprekend' tiiet nier dit standputit eetis is.14' In hit k.iderbesluit itiz.ike de bescher-
Illitig \·all her lililiell door !11iddel van het strafrecht, zoals dat uiteitidelijk door de
12.1.id i3 .iatigenotiie,i. wordt tiatiielijk in ovenvegitig 5 indirect tot uitdrukking
gebracht dat het rerplicht aatitiierken van gedragitigeti als stratbare feiteii alleen kan
cip grond ran de bevoegdheden iii de derde pijler.'4" Twee ovenvegingeii later blijkt
d.it de 11ieerderlieid r.11 de liaad van lilenilig is dat het roorstel voor een richtlijil op
dir reireiii \ erder reikt dati de bevoigdhedeti die het EC;-rerdrag aaii de (;eineeti-
wch.ip \·erleetit. 1-- 1)e doel<tellilige,1 die door de otit\\'erp-richilijil wordeti beougd.
kintieli worden bereikt door een kaderbesluit. 1).tar.1,iii ,\·ordt toegevoegd dat Iici
"(. .) kaderbesluit eeti passend itistrunient is 0111 de lidstaten ertoe re verplichteii iii
frrafrechtelijke saticties te voorzieti."148

Uit her bovetist.iatide kali worden atgeleid d.it de Ila.id, iii tegenstellitig tot de
C ,nitiiissie. ran tiienitig is dat verplichte sirafrechtelijke handhaving is voorbehou-
deti.iati de derde pijler. 1)at blijkt ook duidelijk uk de interventie vati de liaad iii de
za.ik die .7.111 her H\·.1 EC; is roorgelegd betreffetide de ki estie inzake de urafrechre-
liike beschertiiitig vati het 111ilieii. Een groot a.int.11 lidstate,114" is rati 111eiiitig dat de
(;etiieetischap op basis v.iti de huidige statid r.1,1 z.iketi iliet iii ee,i richtlijti kati
rerplichren toI strafreclitelijke satictionering vati liandelitigeii die ook iii het betrell
ti·,ide k.iderbesluit .1.iii de orde konien.'" 1)eze lidstateii stelleti expliciet dat het
sci:ifreclit r.in c.root belaiig is roor de soevereitii[eir r.111 staten, eti dat derlialve eetir

itidirecte beroegdheid c)!irc,ldoetide is. Als argunietit wijzen zij op het specifieke
kader \-.iii de derde pijler. waariti de satiienwerkitig op dit geroelige rechtsgebied
ecti eige,1 plek heeft gekregeti. 1,1 Zou het tiiet rree,iid zijii wati,ieer de opstellers
\·ati hit EU-rei-drag root de sirafrechtelijke satiieti\\·erkitig een speciaal kader iii het

l,e*.lier·tiittig ilcioi·her +Ii.ati·elht. 21Hll/11(176(((11)),  l'E 311.11(13. Zie o ik Ver\·aele 241(14. p.  1(1.
145 kilr,>pee# 1'.ir|ellie lit. (.)1 ir,#·erp.id, te, \·.111 Lie Cc,111111 iw2 #·rti heii. 11 eli rechien v.lil lie burger. juw tie eli

biiitieiil,uid : z.ikei, d.iii lie C :MmiKie Iitilieubelieer. 1·,ilksg:/0,1,iheid eli co,icultietitelibeleid, ilizak:
lier \ i)(31·,rel \ 4,(,r eeli ric·lit'411 i .ili het Europee, l'arleiiielit eii de 1 .1.1.1 itizake 111111eitbe„ hmitiig door
het ,[rafre,·lit. 211(11 11117(,(('()1)). p. 4 eii 5.

14(,     ''1): IC.lail .khtte lier d le,1.tig „iii 111 he[ ,)11,1:rh.1,·lge kaderbe.litti cell allit.11 ii·ezeilluke ber.ililigeii ,·.iii
liet , m,1-,rel w„i· eeli riclic|ijii ,)1, ie liet,ie,1. Iiict 11 1111: ,lie \\ .1.iriii ile haii,leliiigeti i\·01·cieti c,tii:clire,·eli
\\.·Ike .iC lid,t.1[Cll ki·.i, hicii. hlill 11.1[1(,11.,le \#·etg:\·111< 111„ikil .1.iimierkeii .lis ,[ratbare t eiteii. IM,hi

2111 3. l. 2'J. 55..\ er\\egitig 3.
147 /.ie IN,k.1 ' 2111 J3. 1  2')  55.

1 18 /'b/:( '211113. L )/55. mei·\\egmg 7.

14<)     1 ),„em,irken. 1 )uit,la,id. I·i,11.111,1. 1·ratikruk. (;riekeill.111,1. lerl,11 ld. Spalije. |'ortug.Il. Verelligd Koillilk-
rUk eit Noor,1-leil.itid. eit Z\\:deti.

1 91     1 1 L J EC;  1.3 *eptetiiber 2( H )5. t.i.ik C-- 1 7(, '113../wi. 2( 1115. p. It< x 1( 1. r.0. 2(I (Coilitiliffie/ Radil).
151 11\.1 EC;  13 sepreii i ber 21x 15. t.tak (-- 1 76 11.3../ri·. 2(1115. p. Mi l( 1. r.o. 27 en 29 (Coll m 114*le, 11 aad).
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leven hebbeti geroepen terwijl dezellile opstellers deze bevoegdheid ook (ilidirect)
.iali de ee, ste piiler toeken nen? 1 52

Het re!-Gchil iii oprattitig Jiiet de (:otiitiiissie is goed te \·erklaren vatiuit de
aclitergroiid \'ati beide Europese instellitige,1. De (:OmilliSSie. .ils ho,dster \·ati de
EG. staat voor de venvezeiilijkitig van het gellieenschapsbelatig. hi de 12.,ad d.iareii-
tegen wordr pritiiair ged.icht vanitit eeti ilatic,11.1.11 perfpectiet-- ill ieder eeval door
eeii .iatital lidstaten - waardoor eigeii opvattitigeti over rechtsgebieden, zoals her
urafrecht. ee,i grote rol speleti bij de beourdeling van reclitsfiistrutiietite,1 otroor-
stelleti d.zartoe die v.in iiirloed kunnell Zij,1 I,p het tiatiotiale strati echt.

2.4.1.4 Etiropees Parletiictit

Er zijti \·erschillende docuilleilteti waaruit het standpi,tit v.in her Europeef Parletiient
duidelijk blijkt. Zo verscliunt iii 2(1{)1 eeti aanbeveling illet betrekkilig toI stratiiiaar-
regeleti eli her genieeliscliapsrecht. 13' 1)e reden voor deze aaiibereling is liiet naliie
gelegen iii het f-eit dat de C:0111111issie een aa,ital wergevi,igfvoorstelle,i heeft .ge-
diend waarbij strafrechtelijke handharitig van coniniutiautaire regels werd roorge-
rhreveti. Het Europees Parlenient benadrukt dat op grotid rail artikel 6 VEU de
Unie is gegrotidvest op de begitiselen v.iii de rechtsst.1.it. v.ill \·rijheid. delijocratie e!1

eerbiedigitig vati de rechte!1 v.iii de illeils. Uit deze grotidslag volgt dat parletiientair
toezicht eti jiistiti2le cotitrole op wergevitig tiodig zijn. Jilist "(...)  ·aar het mutre-
gelen betreti die direct v.111 itivloed zijii op de rechten eti vrijhedeti \·ati de burgers.
zoals bij het opleggeti \·ati stratiiiaatregeleii.

•·154

Wat dit iii de ogen van het Europies Parlenietic betekent, blijkt watineer
worcit overw  geii dat "(. . .) alleeii de Iretgevitig van de ee,-Gte pijler .iutoliiatisch valt
onder de rechterlijke toetsing door her Hof \·ati Jitcritie eli de colitrole door de

" 15%c.oniniissie als hoedster van de verdrageti.    -De rechtsgrotidslag bestaat tlit Zowel
de algetiiene rechtsbegitiseleti die door alle lidstaten wordeti gedeeld als de gemeeti-
echapstrou\\· vati artikel  11 i VEG. Op grond van dir verdragsartikel kati "(...) van de
lidstaten (...) worden verlatigd (...) dat zij bindende strafrechtelijke sancties itivoereii
om de tiakoliiing van ilit het EG-Verdrag of-de inaarregeleti ter uirvoeritig daarvati
voortvloeietide verplichti,igeti, zoals erkeiid door het Europese Hofvan Justitie. re

• •  1  *verzekereli.
Iii 21 1( 23 heeft eeil (:0 tii,nissie vati het Eu ropees Parletiietit - de Coi 11 111issie ju -

ridische zaketi eti interne tiiarkt - dit statidpittit betiadrtikt eti versclierpt iii tiker
expliciete bewoordingeti. 111 een verslag over de reclitsgroildslagen en nalevitig v:iii
het genieetischapsrecht stek de Cointiiissie juridische zaken en inteme tiiarkt dat

Iii li\-1 EC; 13 .epteiiiber 21)(15. 7.1,ik (.-17(,/(13../1, . 2()115. p. 11(11,1, r.0. 2 J ((40111111iffic 'It.1.141).

153 135-1 )71 17/3 W)1. IN,h(; 211 )2. (:141) E/524.1)e tekv[ i, 1.1,ige,i,wicti op  15 tio\·eli,ber finl.

154 135-117(17/211(11, P/,16'(-; 2 1112. (:1411 E/524. m·en\·egmg B.

155 854171 17/ 2( H 11. /'bl:'5 2(1112. (:1411E/524. m·en\·egmg l).

15(, 85-1 174 17/2<1111. 11'ii(: 211*12. C: 14*IE/'521. m·er,#·egi,ig.1: en IN,/t '211113. C: 127 E' 137..ititeiidenientl .
1)e Juri.plu,1:11[le \,·.1.Ar her kitropee. 1'.irlelliellt 111 dic 1.i.ir.[e ,(„,·11111, ilt .1.111 r.ti·reert. i,e# .it 1,1·eng.et),
mdere Are<teli d.iii „·.iarcip Lic ( 01111111We /icli lierciept.
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artikel  1 1 1 VEG de Europese Unie een algetiiene rechtsgrotidslag biedt oni de lidsta-
reti re verplichteii tot toepassing vall strafrechtelijke sancties op overtredingen van
getiieelischapsrecht. Evetieetis is er eeil rechtsgrotidslag voor het iii algeiiietie teniieti
gereii r.iii een definitie van hatidelingeti die als stratbare teiten kutitieti wordeti
aatigeiiierkt eti v.iii de voorwaarden waarotider dit kati gebeureii.'i- 1)it is echter
ilier herzelt'de als de -(.. -) hartiioijisatie vati delictsotiischrijvingeti eii da.irbij beho-
relide saticries. Diian 001 111oet, voor zo,·er liiogelijk, ee,1 beroep Wordeil gedaan op

··15xde dode pijier. Hiertiiee lijkt te worden gedoeld op een :ilgetiietie be\'oegdheid
0111 tot harniotiisering van strafrechtelijke bepalingen over te gaan. De Conmiissie
v.1,1 het Ez,ropees Parletiient signaleert dat de grenzen vati de bevoegdheden van de
C;etiieetiichap op dit putit otiduidelijk zijii: er is sprake rati eeti grijze zotie. 15" A.711
deze otizekerlieid ilioet eeti eitide \\ordeti geiii.lakt. 1)at gelilt des Ie Iiieer iii ver-
lioziditig tc,t de bevoegdheden iii de derde pijler: het bestaati van twee parallelle

1,/1

juridische k.iders doer de rechtszekerheid Keen goed.
Belatigrijk is de cotistateritig dat de coiiitiiutiatitaire rechisorde voorraiig heeft

op de derile pijler van de Unie.'"' De basis hiervoor is gelegeti iii de artikelen 29 en
47 VEU. Met tianie het laarste verdragsartikel is vati belatig. Hieruit blijkt dat: her
Hm'.1 EC; biiroorbeeld erop tiioet toezieii dat, waiineer de R.aad een handeling
baseert op eeti artikel uit de derde pijler, er geen itibrei,k wordt ge,11.iakt op de
bevoegdhedeti die de bepalitigen v.iii het EG-verdrag a:iii de Genieetiscliap toeken-
nen:"1 Met .indere z\·oorden:  indien een  handeling kati wordeii gebaseerd op  het
EG-,perdrag. is d.it de „·eg die liioet wordeii bewandeld ongeacht het rei-htsgebied
\r.iarop liet betreffende c,ptreden in\·Ic)ed ilitoefetit.

1)e C'.0111111issiejuridische zake,1 eti i,itertie niarkt stelt tiog de eis dat, voor zo-
\·er de cotiitiiuti.iutaire itistelli,igeti v.iii de (ieiiieenscliap inderdaad bevoegd zijti oiii
op her berieftellde olider\\·erp Iiiaarregeleii te tieiiieti. de Collillizlilillitaire nortilen
alleeii op strafrech telijke \\'i-ize kitiii ei i :1·01 deti gew.zarborgd iii diet i .itidere tiioge-
lijkhedeii otitbreketi. Moclit door tiiiddel van 'zachtere' Iiiaatregeleti eetizeltile
waarborgitig door de lidstaat kunnni worden bereikt, dan kati een lidstaat niet

157 A5-111Mll  211113. l'E 12).428. P. 7. Iii 3 It 12 Ii,·er. eegt lier E u ri,pe„ 1 '.1 le i i ie,it li og d.it „p gro,id \·.1,1 lie

juri *prii,ictitic \ .111 Ilet 11\.1 t.( ; lili·t t:,iii Imi,·11 ittle,·.,hit<·11 d.it "( .  .) de iii.lati egeleli ter \\·.tarb(irgilig \·ali
de ti,e p.1*.m g el l il m 111 1.1 tiglie 1,1 #·,111 het (, eli teet i cli.ip,i·echt oc.,k w .,freclite l ij ke w icties k u i l ti eti o Ii i#·.1 r-
ret]. 1le 1,1,1 .( ' 2()113. ('  127 t. , 1.37. ailicilliellielit I . (_)\·erige,1+ \·r.b,igt deze Colitiii,  ie \·.iii het Elirci-

pee* 1'.11·lei ik i it z Kh .It-,it- de/e \,·eg kali e orileii lie\\·,111,le W d< icir lilill del v.lii ric htlui kit . 1 )it rechtfiti-
,tritlite,it z<irgt m \·erge'Uking inet ile F·eror,le,111,g litieder gei·.11 #mir "C ..) extra probleitien (..) 0111-
il.it de mhtli.111 tiier #·creliigh.1. r i. itiet ile im·c,eritig ,·ati *alictic..'' Zie Al-( 18()/21111.3. l'E 329.428. p
111.

158 AS-111*1 211(13. I'k 329.43>(. i,. 12

I W AS-(11811,211*13. VE .32').428. p. 14
I (,1 1 AS-11!Mlt,'2(1(13. l'E 329.428, p. 6
161      1 )ir .irgulitelit kollit ilit,11·likke'ljk a.m ile ,ir,le 111 de .miell,icille:irell \·all her Eurorees l'arl:111:lit op her

otit\ ·erpk.iderbe lut[ \ .111 dc R.1.1 cl i„ zake ,WC be+cher,ii,iig w ii het 111iheu door her +mt recht. 1 let E ui·,)-
pee  1'.Irleitien r 01·em ee g.r il.ir (ip grciti,i \ .111 de .irrikete n 29 eli 47 5·.111 het EU-\·el·drag liet 1--(;-\·erdr.1 g
pnmeert bi)\·Iii het EU-\er.trag. Zie 14't'l ' 2IHIE.  (-  127  h ' 137.  .dilieii,leilieii[  1.  Zie  „ok  .45-
lill<)9.'211112.1'E 314.349. p. (i.

162 11\.1 E(;  12 mei Ic)<)8. i.i.ik ('-17(1, 9(,. /111·.19<)8. P. I-2763. r.„.1(, ((.'i,111111iwoR.1.id).
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warden \·erpliclit tor de itize[ rati her strafrecht. Het str.it-reclit: lijkt eeti iiltt1ll1t11i

rcili ·i ittili k iii iplicereii.
Tot slot verilietieti twee oproepell ile .,aild.iclit. Iii de eervte pl.1.it# rililit deze

co,11111issie het wetiselijk dat eeti 'Iiiaterieel strafrechtcorpus' \\·ordt opgesteld "(...)
roar overtreditigeti die itidruisen tegen her ge,iteeiiscliappeliik Europees bel.itig of
regeti Europees getiieetischappelijk beleid."I" Ook wordi her tic,dig berotideii oiii
11.1 Ie detike,1 over de defliiifritig vati algetiietie Atrafrechteliike begitiseleti "(...)
\\ .1.71 .1,in de verplich titig r.ui de licistate 11 01 11 4 tr.,freclire lij k c 5.1 ticries Loc,1 te ke zireti

iiioet gelioorzatiieti." ""4 Er volgt een niet litiiit.itieve opsotii,tiing: het legaliteitsbe-
ginsel, het verbod v.117 terugwerketide kraclit eti het 1,(· bis i.,1 icit·iii-begi,isel. Al Iici
roorgaailde is iii ilieer ot-mitidere 111,ite tertig re vi,ideti iii de iliteiiidelijke resc,littie
die her Eitropees P.irle,ile,lt iii jiitii 2()(13 lieeft aatigelloilleti. 1 )e restilt.irell vati liet
oliderzoek vati de C.01]imissie juridische zaketi eli ititertle iii.irkt kuliiic,1 op de

1<,3

ilistetiiliiing vati her Europees 11.irletiietit reketien.

Het Europees l'arletiietit zet zich iii voor de \·en\·ezetilijkitig rati genieetisch.ipsdoe-
len op de nieest effectieve wijze. Het strafrecht als zod.inig k.in valillit dit gezichts-
piitic alleeti op bel.itigfiellitig reketieii watiiieet het .ils effectiet-ii,iddel k.111,\ c,ideii
acitigedz,id. iii die zill stacit her k.ir.ikter Vall hit strafrech[ nie[ cetitra.11, tiiaar de
verweze tilij kitig v.111 geiiieetisclia pscioelen . 1 ).it betek eii[ 11 ie t dat de n peri i ig rati dir
rechtsgebied Keen rol speelt. Uit IicI statidpiint V.zil her Europees l'arletiietic in ieder
geval de Comtiiissie juridische zakeii en ititeme iii.irkt. blijkt dat hit strafrecht als
eeti 'zwaar iiziddel' wordt gezieti. Watitieer eeti gelijke effectieve ver\\·eze,ilijkitig
vati een geiiieetischapsdoel kati worden bereikt door de itizer r.iii eeii .Itider 11.itid-
havingssysteetii. heeti dat de voorkeur. Her Europees Parletiietit erketit op deze
wijze de bijzonderheid van het sir.it-reclit, waarbij verpliclite sirafreclitelijke liatidha-
vi,ig op grond v.iii bijvoorbeeld eeti richtlijii tiier wordt uitgesloteii. Vatidaar dat het
Europees Parlemetit zich itiz.ike lie beschemiitig v.iii het illilieii door illiddel rail her
strati-echt heeft geschaard aan de zijde ran de C:omiiiissie.

2.4.1.5 Hot- vati Justitie EC;

Op 1 3 septetiiber 211(15 verschati hit H\'.1 EC; ditidelijkheid over de conipetetitie \·.111
de (;etiieetischap op het terreiti \·ati het stratiecht. De alge!11etie regel d.it her sirat.-
recht en de regels itizake de stratprocedure nier bitineti de conipete,irie rati de
='

c,eliieetisch,ip valleti, roept weitiig gretizeii iii liet le\'eii:

"1)eze (...) 1-.i.r,tellitig k.lii de geilieetiscli.ip.\,·ctge\·.r e\·.11„-el liiet beletteit ,)iii.
watitieer het gebruik vaii doeltretle,ide. e\·e,ireilige eli at-:chrikkeilde :tr.ifte,1 di,4,1· de
beroegde tiatio.1.ile instatitief eeti oliotitbeerliuke iii.latregel i. iii ile 0trud tegeti eni ti-

1(,3 AS-1 1811.'211( .1.1'1·. 32 ).428. p. 7

1(,4    Al-1118(1.2 1(13.1'1-. 329.428. p. 7.
1(,5    1'5_JA(211113)113(,8.
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ge .1.lilt.1.tillgeli I .ill her illilieu. 111,1.ltreg.elell te i]ellieli Llie \·erb.lilli ht)Ullell lilet her
Ttrafrecht \·.iii lie lid, tatell C! 1 ilie Ilij 11, 1,) Lizakelijk .,clit c,1 1 I ile \·,illedige ri,ep.100 itig \·.111
de di,(,I· licill iliz.ike illilieul·,e0clierillilig z.1.tgestelde 1]orillell te \·erzekerell.-'"'

1).it deze uitepraak cell lioriliti is. beteketit iliet dat het H\·.1 EG zicli tiouit eerder
lieeti uitgelate,1 over de verlic,i,ditig tilssell de Cletiieetischap en het ur.it-recht. Op
b.ifis vati de geiiieetiscliapftrouw „7,rdt al geri,i,Tie tiid geocirdeeld d.it de lidctate,i
\'e!-plielit zii 1 1 .1 11 c p.isk nde 111.7.1 ti-e„clc 11 te 11 e ni, 1 0111 cle dr.,ag\\·ijdie eii dc dod tret--

2-'

titidheid v,iii het getiieenscliapsreclit te rerzekereii:"- Oc,k r\'atitieer eeti ireiiieeil-
 cliapsregeliiig gee,i ,pecifieke stratbepalitig be,·at tiiet betrekkitig tot ee,i overtre-
di,ig of-d.1.117-I,c,r \*eii\ijst tia.ir de tiatioti.ile wirtieliike eti bestitursrechtelijke bepaliti-

11,%geli.    1)el-geliike iii.1.itregeleti kutitic,i :strafreclitellike $.itictiee ilihotide,1 -(...) oak
\\.ititieer de •,eitiectiwhapfregelitig etikel vi,orziet iii ecti cirielrechteliike satictie. 1)e/

rastgestelde fatictie iii()er overeetikoiiie,i niet die welke vati toepassitig A bij verge-
lijkb.tre iii c\ cti ertiftige overtreditigeti v.iii her tiaticm.ile recht, iii die,it doeltret-_

- 1'.,ti·tid. e\ etiredig eli .ittchrikke,id te Zijll.
Iii C:.isati vpreekt hit Hofzkh specifiek uir o\·er her strafrecht. Hieriti „oidr

over\\'oge,1 d.it de sirativergeritig eii de regels itizake de strati·orderitig iii begitisel
tiog steeds bihoreti tot de beroegdheid \·ati de lidstateli.'" Met andere \foordeti: de
(:etiieetisch.ip i0 iii begiiisel tifer beroegd te tredell ill her 111.iteri,le strafrecht eli
ftratprocesreclit. Maar rolgens raste rechtspraak, allitis het Hot, stelt het geiiiee11-
0ch.ipsrecht \vel gretizeti dati de door ee,1 lidstailt zelt-<talidig \·astgestelde strafrechte-
liike cc)titroletiia.irregeleti iii her k.ider v.iii de c(,111111uti.i„taire rrijliedeti. 1 )e getio-
111,'11111aatregeleti tiiogeti i}ier verder gaai} dan strikt tioc,dzakelijk. Cieheel iii lijil 111et

zo,rel de doeletellitig rail de Getiieetischap als de keii,iterkeii raii de co,iitiititiatitaire
rechtsorde'-' illoge'll de getiotiieti cotitroleiii,iatregeleii niet de beoogde rrijheid
(bijvoorbeeld her rrije \·erkeer \'ati persotieti) beletiitiiereti. 1)irzeltile geldt roor de
strat-ilidiell deze oiiesetiredig is .iati de ertist \-:iii de  )\·ertreditig. Een disproportio-
tiele str.it-bele,1111iert i11111iers evetieetis de betreffetide \·rillieid.

hi de z.,ak-( 0\\·ati '-2 zet het Hof deze lijii vc,ort. Met andera woordeti: uit-
gatigspzilit A d.it de ber oegdheid \.111 de lidotateii op liet terreiti vaii het urafrechi
„·01-dt begretifil dOOr her eetiieetischapsreclit. 1)e be0lissitig \·ati de zaak-C:asati wordt
\Trbreed. Zo iii.ig de liatioll.tle sir.lfrechtelijke bepalitig geeti discri,11itiatie iii het
leveli roepeti teti .1.11izieti vati persolieti aaii wie op basic vali hit geti]eenschapsrecht
her recht op geliike behatideliiig is toegekend. E,1 iii de tweede piaars liiogeti de
door her getiieetischapsrecht gew.7.Irborgde t-zitidatiietitele rechteii tiiet wordeti

1(,(, 11\.1 1-(; 1.3 wpte,iiber 211115. /.i.,k ( -Ec, 113. /m·. 211115, p. 11111111, r.w. 4>  gbmmiwe ll.1.til).
1 (,7     /}e    2 2 5
1(,X 111.1 1--(; 26 1.iliii.iri  19')9.7.1.ik ('-7-7 47../iii   1999. p. 1-431. r.0. '1 1< 1.terreti·lit ·lie Ulizle\er (.;Ill-

1,H 41ititlikli,ie lle:,h.1111 M.irketi.ir[ikel (,1111,11).
1(,9 lh.lE.(; x iuhl,/(,(1. n.ik ('-IM(,''m./iti.  1(BM. p. 1-4>183. r.<i.  1-1 (Nilite: I)e M.iro,)
1711     11,J E(;  1 1  Ii, i,emlier 1981. 7.7.,k 2113, XII../,ir.  1981. p. 2595. r.0. 27 (C:.14,atil.
171      Ik \·er  11.111:1·1,1111.1.ir :2 2.2.1 ).1.irill 1.11.t bilmliderc k,ir.lAter \·.111,le eer.te pj|er.1.111 ile i,i·de gek,ililell.
172     H\·.1 k(; 2 ti·liru.iri  1 4)89. z.1.Ik  I X(,·87. /,Ir.  1 ')89. p.  1 ')5 1(. c,\ ·.iii).
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beperkt.'-' In Leti1111ens overweegr her Hot-overigens dat liu het str.if-reclit eli her
strafprocesrec-hi m begitisel tor de be\·oegdlieid \1.111 dc liditateli behorcii. dit Ilict
betekent dat dit rechtsgebied iliet doc,r het geiiieetiscliapsreclit k.iii ,\·c,rile,1 beiii-
vloed.'-+ Dit: ih een interessatite toevoegitig a.711 de arresteti C:.15.iti e,1 (:ow.iii. Iii deze
1.iats[e t ·ee arresteti stelt IicI Hot- d.it liet ge,11eetisch.ipsrecht de ,tr.it-reclitelijke
hatidliariiig door de lidstaten begrensd. Iii Le,ii,iietis kiest her H\'-1 EC; voc,i· eeti
gi'nii.inceerde. 111itider 'getiieenschaps'-ti,niiuleritig: her gelliee'lihchapsrecht beperkt
11iet. stelt gee,1 grenzeti. 111.1.ir laar het 11.itiotiale strafrecht - dat tot de beroegdlieid
\·ati de lidstatell behoort - iliet onberc,erd. Deze opv.itting dc,et titijtis itizietis tiieer
recht aaii de.itliatikelijkheid van de C;e,iieetiscliap teti opzichte r.iii de liditateii.

Dat het strafrecht Oilder iii\·loed vati de Gellieelischap scaa[. betekellt iliet dat
lidstatell killitiell wordeti gedwongeii toI een fpecifiek sri-atreclitelijk stelsel, zoals
bij\·oorbeeld de aanspr.ikelijkheid \·.111 rechtspersotieti.'-i Uitgallesputit it eeli g.c,cdc
uitroerilig rail her ge,ileelischapsrechI. illet respect r<,cir de liatiotiale strafrecliteliike

1-11
.111 [C)110111ie.

Het bijzoildere .1.iti de zaak die aati de uitspraak r.iii 13 septeiiiber 21,1 5 tell gri,lid-
J.ig ligt. is d.it eeti rechtsitistrutiielit uit de eerste pijler tegetiorer eeti k.iderbefluit
st.iat. Hierdoor wordt de kwestie itiz.ike de verhouding russeti de Utiie en het
nationale strafrecht in eeti bepa.ild perspectiet'geplaatst, nier de C:0111111issie (gesteutill
door het Europees Parle,iielit) en de Itaad tegetiover elkaar. Uitgatigspillit is dat de
betreffetide doelstelliiig \·an de Europese 111.7.itregel eti de d.1.11-,1.111 gekoppelde be-
voegdheid bepalend Zijil. Vati belatig hierbij is dat eeti oprredeti op grotid r.iii de
derde pijler gee 11 iiibreitk 111ag niaketi op de bevoegdheden die iii het EC;-rerdrag
zijn neergelegd:7  Het Hot-over\veegt dat het doel vati het kaderbesluit is gelegeti iii
de beschertii itig vati het 111 ilieU, eli dat daarroor iii her EC; -rerdrag eet i rechtsgic),id-
slag is gecreferd. 17'

Deze uitspraak is iliet in tegetispraak met voorgaatide jurisprudentie. Het be-
treft een iii\,zillitig van de overweging 'iii begitisel'. zoals die Uit bijroorbeeld (:asati
eii Cowati volgt. De nomien eti stratbedreigiligell iii her natiotiale strati-eclit zijil iliet
vrij vati directe Europese itivloed. Watitieer roor de realis.itie vati geiiieetischaps-
doelstelli,igeti bepaalde str.it-rechteliike nortiieti eti saticties ilodig zijii, k.,ii in een
rechtsilistruilient ilit de eerste pijler daartoe worden rerpliclit. Eerdere reclitspi-.iak

17.3 1-1,1 EC; 2 t.l,rum  lvHg. 1.1.,k  18(i'87../tir. I')8 . p.  1 '15. i·.ci.  l ) ((.'i,\i.iii).

174 H\J E(; 1(,.luitilc)<)H, 2.i.ik (:-226/<)7.-/iti. tw)8. p. 1-3711, 1·.c,. lv (t.e,ii,mii,).

175 11\1 EC , 2 c,ktcilier 19') 1. /,i.ik (:-7/tn 1.-bit. 1441. p. 1-4.371. i .4). 12 (V.111,1.·, elitte). Iii ile/e ilic,pl·,1.Ik

.relt het 1 lot d,it tioch „p b.tw ili geiticeii.,·11.ip,[roll\\ m,ch i,p lia,i. 1·.iii eeti .irtikel ul[ em ,·eri,rile-
Iitrig ile 11,1,[.Iteii kumk 11 \\·„rileil \'Cl'Fihl ht r,)t .:ii ,pecifick irr.ifrechteli)k w l,el.

17(, 1-lierbti rciep i k g.tartie her I'r ,toc 01 berreffeillie de ti,epaw ng \'.111 her *ub,1,11.inte it,- ell e, elirccligh,1,1-
b:gil N h il lien M en lig. I ii :,3 2.2.2 19 te 11 a.iwicii i m liet ., eii r.,11411:1.1,begii i. 1 ,)pgeitic kt .1.1 [ am ii.1-
tioii.ile I,duite,1 zo,·eel m„gelyk rlitill[. „·,i,·,it Mel.,[:11. Bii ile il.lie\·Illg \·.ill Ile[ 4.:illeell,cll.,pv·ec·Itt i. ile
|e 1,1 ra,id tiat ile ge\·e<tigde 11.iti iliale regelitigeli w ile org.iliiw ie eti „·crki lig *·311 lic re<'11[-\·,r. illeil \ .111
ile |id,taten \\orileli gere0pecteeril. I'ri)ri)„,1 Hr. 311. pun[ 7.

177     H \JE(; 1.3 +epreciber 2114 15. 7,1.lk ('-1 7(,1.3../tir. 211(15. P . AMI(111, 1 .0. .3') <(--(,tii,iti,ve'lt.1.id).
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w.7.iriti \\'ordt bepaald dat eeti beroegdheid op grotid r.in de eerste pijler er tiiet toe
k.111 Icideti dat eeti bepa.ild Ati.,frei-hteli-ik stelfel „ ordt inge\-oerd, blijft - \ 001,71< tiog

- 011.latieetast. 1 k door her Hot- aaiigetioinen beroegdheid r.1,7 de Getiieetischap
berekeiiI iliet d.it de strafrechtelijke autonotiiie iliet wordt gerespecteerd: aan de
11.irio.1.11( fc,efereilliteit wordt door het Hot-geeii .1.ilidacht besteed. WeI brett de
11irspi-,7.ik rot gefulg dat. \<'.itilieer eeii riclitlijii wordt aatigetiotiieii die  trek[ rot
h.lrilloilisatie \·.iii strafu'etge\'ilig, de ailtotiolilie op dir vlak wordt beperkt.

Mi-iii itizie,is bepaalt her H\·J EC; zich tot het patigereti \·ati de kerti v.111 de
colii]iiuliatitaire rechtsorde.'-" u:,arbij her biedeti r.iii rechtsbeschertiiitig a.iii recht-

1.fubjectetieetibelangrijk .iatid.ichtsputitis.    |ilipliciet startpillitis de raststellitigdat
de eer<te piiler ecii szipraii.itionale reclitsorde iii liet le\'e11 heet-t geroepe,1. ten
belic,e\·e \\.1.11\ .iii de lidetatell eeti gedeelte \'.111 huii sc,evereiiiiteit hebbeti .itgesta.117.
hi deze tiieti\\'e reclirsorde „01-cit bec,c,gd bepa.ilde doel tellitigeii (artikel 2 VE(;) re

re.ili4erei, docir middel r.iii rerschille,ide.icti\-ireireti (.irtikel 3 VE(;). Bij de concrete
itit\·uiritig i  de (;eiiiee,iscli.ip atlialikelijk vati de lidstateii. waarbij de ge,iieeti-
fch.ipfirott\\ .11< leidra.id dietit.

2.4.2
.\(·ch·i·/,Ii,d t·,i ,h· cil,lititi,(,e "i,(i· sit·atier/,telitki h,„idli,it,iii,e ill de (Trsti· 1,(ih·r

IX!Zo\\'el de 111.ite w.,ariii de Nederlandse overheid    zich uitspreekt over de \·erlioii-
diiig tusseil her geiiieetiscliapsrecht eti liet str.it-recht. als de i,ihozid \·an de standpun-
rei i ifiti[erevv.1 tit. Her betreft iii de kerii de be.iii twoording r.iii de rraag iii lic,everre
de Nederlatidse o\·erlieid her <tr.it-reclit.ils ecii liatioliale an,igelegetiheid zier. 1 ),1.ir-
111ee liatigt i.1111£11 de 111.irge w.iarbililicil bepailde sir.ifrechteliike \\'aarde,1 .11 d.111 tiiet
tot uititig ktitilicil \\ ordeti i.ebracht. W.11117eer Nederland verpliclite strafrechtelijke
h.iticili.I\·itig op grc,tid v.iii de eerste pijler tiiogelijk achI. lijkt het crop dat de strat--
recllielijke .11,Ic„iotiiie tiiet a.111 itivloed vati de EC; op liet sti·afie,-hi is otittiokken.

1 )ejuist|leill r.111 deze  tellilig i< .itliatikelijk \·ati de \·oon\·aarde,i die Nederland
.1,111 \·erpliclite <ticifrechreli ike h.itidh.i\·iiig door de (;eiiieetifch.ip frelt. liest.,at die
iiiogelijkheid slecht< tell aa,izie,i rati bepa.ilde delicteii, hoe wordeti dati de grenzeii
\·ati de be\·oegdliedeti c),lischreveti eti zo \·irder. Uit al deze t,icetteti kati blijke,i hoc
Nederlatid detikt orir strafrecht(elijke \\·aardeti) iii relatie tot Europese itivloed. Het
kader \raarbiti,ieii eeti re.ilistiwhe vifie op strafrechteliike waardeti iii de Europese
Utiie tot statid iii(,et koliieii. wordt zo blootgelegd. 1)e aandacht g.iat uit naar een
illoilientoptiallie r.iii het ctalidputit r.iii de regeritig iii het verleden (§ 2.4.2.1), en

178    11\1 E(, 1.3 ..pteliiber 211115. 7.1.Ik C -176 11.1. /IN·. 21 1115. p. 1 1111111. r.0 51 ((',)11,11)iHie/Ila.id).
17< 1 Iii ile rew|iltie f .Iii lier EM ipee, 1 '.irletticlit m iunt 211113 \\(irilt m·er\\·tigeti  1.1[ delurisprildelitie \·.111

het ll;.1 1·.(; ..1   .1 mer ilir,litir li.ir ile ill.1.irrege|ell rer  .1.irl,i,rgiligeli tciep.i Ilig ell do:1111.ltigheid \·.m
wmmm.ilit.lire \\etge\·iligook .tratieclice'Uke %.ilictie, 1.iltiikti om\·atteii. m (1 „citeii,le d.it dellinfpr'11-
dem ie \ .iii het 1 1„t ,·m J 11.title up di[ gel,ied ticig :ch.1.1 r. 10 eli d.it her 1 1,>t \ .m J u :titie i log m :r 1,1 de
gelegetilictil 1, ge\\ec,t 71,|1 111 |let 1,117(,lider tilt re #prekeli m or de greti/.eli et] ,le kelitiierkeli \.iii de
lic\(,egdliet,1  \.,11  de  E(;  ii,11  Ii,i,t.,te,1  err„,  ti   ·erpliclire,1  wr.,frec-hteluke  :.11,crie, m   : 1,iere,1.
1'5_ 1-Al21 (13)1 3(,8.  i eruegi,ig K eti I.

1 xI I    /.le 1,11\ „„rl,e,·1,1 \'ali Clurrii: I wi. p. 5.1(,
1 81      IL ,h,el iii dir   erb.11,1 <,p .ille lilize[ge  ilig 11:tr,ikkeli ilit.ilirie.. inc|zi,1.1.1,1\ le,r.,deri.
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ilaar tiieer hedetidiagse blijken v.iii opvattingell v.iii zowel de regering (§ 2.4.2.2) als
atidere bij de wergeving betrokketi itistailties (IC.Elt, § 2.4.2.3 eli de 12.,ad rati
State. § 2.4.2.4). Tot slot kotiit het Staildpullt Vall Nederlatid over de kwestie a:Iii-
gaande de strafrechtelijke beschertiiitig van het lililieu .1.iii bod (§ 2.4.2.5)

2.4.2.1 Her statidpunt vati de regeri,ig iii het verledeii: Noritie over de verlioi,-

ditig tilssell het getiieetischapsrecht eti het strafrecht (1992)
Iii iii.,art 1992 verschijilt eeti notitie tiler eeti beschouwitig over de verlioit,litig
tussen her getiieetischapsrecht eti her strafrecht. 'Ml De .iatileiding \·oor deze stand-
piltitbepaling op natiotia.11 nive.iii zijn verschillende acties vall de instelliiigeti v.711 de
Cienieetischap, niede als gevolg vail otiderzoek vati de Europese liekenkainer
waaruit is gebleken dat de inspanningen van de lidstateil ten .iatizien van haiidhavitig

183vati genieenschapsrecht beter kuntieti.   Deze acties hebbeti op Europees niveau
geleid tot de wetis "(...) te koiiieti tot een .dgeiiietie, t-titidatiieiitele studie tiaar cle

" IS4verhouding genieenschipsrecht-sri-afreclit. De mitiister schetikt iii het verletigde
hierv.iii iiatidacht :1.in de rol van coniiiiun.ziitaire fi-atide tiiaar beti.icinikt dat 'hirt

1,Avraags[uk van de adequate sanctionering' ook op vele atidere terreinen speek.
Kern van de nationale discussie is de zoektocht -(. . .) tiaar de atbakening vati

bevoegdheden russell de Genieetischap en de Lid-Staten, rekening houdetide illet
een steeds verder schrijdende ititegratie er) 11iet de behoefte te voorzien in eell
adequaar stelsel vaii hatidhaving v.111 het ill 0111Vallg eli reikwijdte steeds ziitdijeiide

Geineetischapsrecht.
..1'4. Deze brede theniatiek vertaalt zich iii een vijttal thenia's.

Het derde thetiia, dat: ziet op de verplichie itizet v.in het strafrecht op basis r.iii
secundaire geiiieenschapswergeving, is inet naiiie van belang. IM7

De toennialige tiiinister vati Justitie erkent dat het gebruikelijk is d.it iii richtlij-
tieti (11 verordeiiitigeii 3311 lidstaten de vrijheid wordr gelateii re bepaleii op welke
wijze tiien inbreziken op genieenschapsrecht satictioneert. indien het Europese
itistruiiient voorschrij fi dat bepaald gedrag sric,/b,tar tiioet worden gesteld eti evetiti,-
eel de soort eii reikwijdte vatidestrafbepaalt. zal "(...) via seczitidair getiieeiisch.ips-
recht eeii stuk harnionisatie van niaterieel strafrecht vail de lidstateii tot statid kuti-
tieti worden gebracht."IMM Hij signaleert dat daar "(...) waar harniotiisatie v.111 straf-

182 K,micrstit£'Lf·lillie)91 /92. 22 34)(1 VI. 111. .3c).

183 K,inirrs,tik'keli /1 1991/92.22 311(1 VI m. 39, p. 2.

184 K,utici·.stitkic·it // 1991/92. 22 311(1 VI. tir. 39. p. 4. Zi: 0 2.4.1.1.

IMS K.immwkli·,i U 1991 /92. 22 31*1 VI . iii·. 39. p. 3.

lM K.,im·rsitikk,·,1 1/ 1991/92. 22 31)(1 VI. 11.39. p. 2.

187 l.)e thema'' zijn (1) iii hoe,·erre .im de (,elliecil„h.,p be, ocgdhe,le,1 ic,ek,„mn w lia opleggeti ,·.,11

w ncriew .lall particulieren (eli de \·raag liaar ile .iii id ,·.1,1 cle i ersc Iiille i ide  alictie,): (2) ile li iiplicatiei \·.ill
het awntilatiebegiti,el: (3) 111 hoer·erre kan de (;ei,ieelikliap  ·erplichteii toi lie ilizet \·.ill lier qI.iti·:cht
eii in hoc\·erre i: cla:)rbu harliioms.itie mogelijk: (4) iii hoei·erre Lutitie,i .1.iii ge:11:eischapwivrelling:11
be,·c,egil|iedeli ,\·orde n toegekelidiii e zieli op de 11.ile,·ilig wi i h et gellieeli„ hapsrech[ eli ile op,por,ilg
#·.111 <,iiregehiia[iglieileii: (5)  ·elke wratitu·ocirile'Ukheid ri,9 op ile (.;ellieeii,cli.ap <)111 ee,1 doel! 1.irige
01101\\·erkilig russell de .idimilivtratie\'e dielivreti \.Iii ile lid.t.iteii ti,Mt.111,1 [e brellgell. Lie A,Dii,·1·.</1/LLY,1
1/ 1991 /92.22 3(11) VI. tir. 39. p. 3.

188 A,im'r,ItibLY'11 11  1991 /92. 22 34)(1 VI . tir. 3,). p. 7.
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recht etistrafrechielijke begititseleii al weticelijk wordtbevotiden (...) roorshatids de
I\'eg \',111 hiteigozi\'errieiiietitele beslitivroniiitig beproet-d Ilijktl te moeteti

.'91\,1Trorde/1.

Begill j.irell lieizetitie rail de \·()rige eeuw behoort Nederlatid tot de groep..

lidu.ireti die tiiet o,iwel\\·illend staar teeenover itigrijpeti iii her stratrecht door de
EC;. 1)eze lidst.ireti stelde,i - zoals eerder ee,iield'"" - \\rl roorwaardeti aaii de
sitiiatie „·aariti fecti,idair ge,iieetiscliapsrecht kati bepaleti dat strat-recht liloet wordeti
iilgezet. iii de eerste plaats 111oet vaststaaii dat de stratrechtelijk te sinctiotieren tioriii
tot her doxiieiii vati de Ge,iieetischap behoort. '11 1,1 de tweede pla,its Illag hartiiotii-
4.irie tiier zc,\ e, 9.iii dat er itibreziketi plaarsvitideti op door de lidstateti alA belatigrijk

I.bese hoitrf·de fri.it-(pi <,c-Irs)rechtelijke ititgatigspitilteii.
Mitiifter Hirsch Balliti draagt hi<t statidputit uit dat <trati echteliike halldhavitig

k.111 wordeii roorgeschreveti eti hii oordeelt dat hartiiotiisatie \·,111 111,iterieel strafrec-hI
illogelijk tiioet zijii. Hij sluit a.in bii de rechtspraak \·an her H\J E ; itiz.ike de
(;riekse !11.fis-zaak.' " Hieruit blijkr d.it de f.111cties at-schrikketid. eve,iredig en pro-
pol-tioileel 1110ereti zijn en dat her d.1.irbij "(...) 11iet oiigeoorloofd lisl dat her secull-
dair weiiieeiisch.ipsrecht daarbij toI op zekere hoogre ill detail treedt reti aatizieii rati

1 1 ,k\valiteit ,\.iar.7311 de toepasselijke satictie heeft Ie voldoen. De toetitiialige
Nederlatidse regerine is aldus raii tiietiitig dat niet wordt uitgesloten "(. ..) dat de
lidstateii bij cotii,iizinautaire regeliiig \\'orden velplicht tot het voorzieti iii strafrech-
reliike satictief (bij uitslitititig \·ati atidere s.incties) ten aaiizieti vati bepaalde gedra-

giligell.
1)e 11ieiiitig v,111 de niinister - d.it otider 0,1istandighedeti itigrijpeti iii de str.itt

reclitelijke autonoinie Iiiogelijk is - ga.it niet iii regen de Eziropese docrrilles. Valluit
natiotia:11 perspectict-betiaderd. steekt hij etiigszitis ziiii nek ziit: her stratiecht werd

.4eii „'oidt dooi- \ eleti ,114 zeer bescheniiings\\ .wictig bexhouwd.'

2.4.2.2     1.)e regeritig atitic, 21)(,1 )
N.7 de torQI.ilidkoiiiitig eti de itirrerkitigtreditig v.111 hit Verdrag vati Atiisterd.1111.
\\paarbij de rerbeteritig \·an strati-eclitelijke satiietiwerking op Europees niveau eeti
doel wordt. g.1.it - niet gelieel onverwacht - reel aandacht uk naar het nieuwe
kader. 1)at blijkt bijvoorbeeld uit de tiotitie Eurostrafreclit uit  1999.'"1 Het thenia
Ezitopeef fri·.ifrecht T\·c,idt ziitfluitetid itigerzild door dc 57111etiwerking iii de deide
pijler. Hieruit kati echter niet wordeti atiteleid dat de vraag naar harnionisatie vaii

1 8' J K,nm·r.,ttiL·LY·it 11 1 M I /92. 22 31111 VI. nr. 3'J. p. 7.
1 .1

,
2.4.1.1.

1(,1 A,nm·i,iii£'L,·it// 1991/42.22 31HI VI. lir. 39. Ii.  11.Vergelilk li 2.-1.1.1.

1')2 K,um·r.··itik·k,·i, li 'w l . *,2. 22 31111 VI. tir. 3<J. p.  12. Vergelijk 5 2.4.1.1.

193 , 2.3.4.

1 l) 1 K.Nit<·t:,tuL·k,·ti /1  1 991 /92. 22 31111 VI. m·. 3,3. p.l l.
14 K,mi,·r.Iitl'k,·11 // 1 'B,1 4,2. 22 31 )11 VI . 'ir. 39. p. 11

1% Zie 3 1.1 Icireli „ier 6 1.3. en 4 2.4.1.1

Il)7 Zi, w„i eeti ki,r[ met·ziclit ,·ali .1(,Clillielltell u.tarin ,le Nederl.111,|,e i·egerii]g on}:treek, 2{)1") 11.lai

,r.iii,11,#r ke,111.1.Ir heeti gem.i.ikt C cir.reli  6  Veldi-F„gh.; 2( 11.3. p.  129.
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strat-(proces)recht iii de eerste pijler geen rol spe,k. Wanneer de Neilerl.inci32 rege-
ritig vi,or de ilitensiveritig van justitiele saiiietiwerking bitineti de derde pijler is.
volgt hieruit nier dat verplichte strafrechtelijke h.11idli.iritig op grotid r.711 e.*11 eerste-
pijleritistrutiient onwetiselijk word[ bevotideti. Her betrett t\\·ee verschilletide
discusfies. In her eerste Keval is het strafrei-ht direct olider\\·erp \·ati Europese be-
ilioeietiis (her doel is iii de kerti de verbeteritig rati strafreclitelijke satiietiwerkitig)
ten\·ijl iii het l.iatste ge\,al het strati-echt wordi i,igezer reti belioeve \ ati de ge,11eeti-
schappelijke niarkt eti de vier rrijhedeti iii her k.,der r.in de bijzotidere E(;.

Het flit dat de Nederlatidse regering het doel v.iii ee,1 Loticreet Eitropees (,p-
tredeti roorop stek. heett gevolgeii voor de uitwerking rati her theiiia. 11ij de iii\·111-
ling v.iii de strafrechtelijke S.illietiwerkilig iii de derde pijler st.iat de Nederlatidse
regeritig stil bij mtiotiale strafrechtelijke waarde,1.1-)at deze tiiet wordeti gekoppeld
aaii de invloed v.111 de Getiieetischap is goed verkl.1.11-baar gezie,i de op\·attilig rail
verschille,ide Europese instellitigeti over de itivlued vati de (;eiiieetiscliap op het
strafrecht. Zij stellen dat bij voorgeschreveti stratirchtelijke h.itidharitig Op grotid
rati de EG Keen spr.ike kan Zijil van de verplichting toI ti,iidaii,etirele ver.itideritigen
r,711 hit Iiatiotiale strafrechtssysteetii.

1)e atidere katir van de niedailleis dat de opvattitig over verpliclite sirafreclite-
lijke handharitig vati een genieetischapsilistrullielit iliet bepaletid is rour de beant-
woorditig vati  de  viaag of het strafrecht bititieti  de derde pijler van  de  Etiropese
Utile nioet wordeti geconitiiunautariseerd.'"3 1)it onderwerp krijgt relatiet- reel
aandacht van de Nederlatidse regeritig iii verschilletide beleidsdOCiltileilteli. Iiiaar her
houdt Keen verbatid niet de opvatting van de Nederlandse regeritig over de be-
voegdheid van de Gemeenschap ten aitizieii vati (r,erpliclite hatidh.iri,ig door
niiddel vati) het strafrecht. Bij de beoordeli,ig v,iii iiietiingen iii discussies over
bovetistaa,ide theilla'S nioet dan ook voorzichtigheid worde,i betracht.

De regering is van inening dat de keuze russell eerste d.iti wel derde pijler at--

hatikelijk is -(..., V.111 de aard vati het oiidenverp, de oiiistaiidigliedeii op Eiiropees
iii\·eau ofhet feit dat specifieke natiotiale belange,i - eventueel ook eeti Nederlands

-1.,belatig -iii het geditig zijii 1)it statidpittitis zier goed verkl,,arbaar eti slitir pritii.1
aan bij de criteria die een rol speleti bii de beoordeling v.iii subsidiariteit.3"' 1).,ar-
liaast is de Cotiitiiissie \·ati oordeel dat het k.irakter eii Iici doel \'ati de beoogde
111,1.1[regel bepaleti of- er sprake illoet Zijn rati eeti eerste- d.111 wel eeti derde-
pijleritistrunietit.2"' Evetieens spreek[ duidelijk her oog roor de nationale situatie.

198 (:„ititituiiautari.:ritig \·iii de der,le Puler liereketi[ il.It .1.iii ,le in liegtitkl iliters,)Li\·erlietikiirele

be.1 u iti·orim ng eleiitelite n „·01·de 11 ti):ge,·ileg.1 r·aii 111,·er  up raliatic)11.11 e .1.ird. Ilierbu k.m ,#·circlen ge-
d.iclit .ia n eeli gri,rere rol #·oor lier E ul·opee, l'arleliielit et 1/ c)t'ile C :c,1 i iii it,ve eii .1.iii ,ic itirir<,ductie   .iii
ck,#.iliticeerde) iiicei·,ierheidbe;luir  ciniiiiig m ,ic R.l.ld.

1(,9 K,tilic·rsti,ki,·11 // 211112/#13. 28 611-1 eii 28 47 3. iir. 3. p.  12.
21 H ) \'ergeli-lk S, 2.2.3.

2(Il '241.2
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2.4.2.3 ICE11.-rapport 'EC;-eise,1.1.ill h.ilid|la\'ilig' (211111 )

Iii 1 997 if tiaar .1.itileiditig r.iti de Securitelz.7.iki'ide l,iterdepartenietirale Coxiitiiiffie
Europee. 11.eclit (1(:Elt) icigesteld. Iii deze cotiitiiissie zilii de niitiifteries rati Btii-
relil.illdse Z.ike,i e,1 -Ii,ctirie rertegieti\,ooriligd. ICEll beoogt bij te drage,i a.,11 ile
111/et \'.,il Nede,1.1,id .113 lid+ta.it \·an de Eitic,pese Utiie. a.iii de gecocirdi,ieerde
\71.,bercidi,ig \:111 Eziropees reclit eti de jitiQte doonverking r.111 d.lt recht ill de
Neilerlitildse reclitiorde.  Op  14 ti·bniari  2(11 11  verschij,it het rappoit 'EC;-eiseii aaii
lia,idli.ivitig:.-"' Hit advies ticeiiit als uitgatigNputit dat lidctaten "(.  .) rei-htetic eti
ti·itelilk de ii.ikoii i i tig \·.iii EC;-rechI op h 11 11 groiidgebied 1, iioeteii 1 k tititieti rei-zeke-
re,1. zc) volgt i,it \'.1.te rechtspra.ik \·.iii het Hot-rail Jilfritie."-"4 1)e 1(:Ell. beti.idrukt
dat Iici hici  eet, i-eftilt.iati\erpliclicitig berreft eti d.it lid0t.itell \oor daad,\eikelijke

211:to,pa ilig eli h.ii)illia\·ing r.iii getiieetisch,ipcrecht zorg diclieti te drage,7.     Er lili,et
\\(,idcii gelia!,dli.1.ifd. 111.1.ir dc Ir·i-ize n·.1.irop Ft,iat de lidfi.iteii ,·rii.'"" De 1(:Elt
\'en'„lgt deze ged.iclitegatig ilier de stellilig d.it -(...) bureiidieii (.  .) de lidstateii.
bimwii her ti.itiotia.il beschikb.ire hatidhavitigwsysteetii, iii beginsel de \·rijheid Ilieb-
betil 0111 te bepaleii welke 111,iatiegelen zii iii eeli cciticreet Keval lieiiien, iii.,1.„·.
hi, ·1't·, hitii itispatitiitige,1 iii cc),icreto g,1.111. 1 )e otidei-gre,is hierbij wordt gevoniid
dooi her t-ek d.ir iii lier gelicel tiiet liaticili.iren niet is tc,egest.iati.'.3.- 1)e IC:ER
besteedt rein-olge,is .1.itidacht a,111 de ilitgatigspunten bij hatidhaving. Watit alhoewel
de lidstateti priiiiair reratitwoordelijk zijii voor de hatidharitig van ge,iieenschaps-
reclit. geldell er \001-\,·,1,11-deti. 1)eze voui-,v,1,11-deti kumiell 111ijllS iliziells \vol-deii
opgc, .it .ils de Lretizeii .1.111 dc \ii-ilieid die de lidstateii ter beschikkitig st.i.ir.

11/  r ilDe IC:Eli \7,lgt de Ei,ropefe doc-tritie over haiidli.iritig.-    i:Tri·criere hatidlia-
\·ilig i< rel-pliclit. eti de getiotiieii 111,1,itregeleti tiioeten passetid zijn. 1-lierbij verwiist
de K:Elt. m.il· dc,cltreffeildlicid. evetiredigheid en .16chrikwekke,idlieid. Verder
111(,et de 111.1.ltrege] eeti tioii-discriiiiinatoir k.irakrer hebbeti. en ,-otiti,rtii geliieeti-
tch.,pwgi o,idrecliteti zij,i.-   11ititieti ,:lit kader St.1.it liet de lidstateli \'rij te kieze,1 \·oor
bestutir,rechreliike. priva.itreclitelijke. dati \\·el sri-atreclitelijke hatidhavitig (c,t eeti
ci,iiibiti.itic). Hierilit zoil kii,itieii \\ordeti .it-geleid dat de ICER iii het advies ver-
pliclite straticcliteli-ike h.indlia\·itig ilitsluit. Her kaii ecliter \\·el zo zijii d.it aati de \·iit
roul-\ .lardell fleclitG A fold.1.iii itidie,i lidstate,1 zc,rgdi.igeti roar de itizet \·ati het
<tr.ifircht. Otider 4,11ietatidighedeti is ingrijpeii door de EC; iii de strafrechtelijke

2112    c )1, gl·,„1,1 \ .Iii J, fewn[.1-i ii·lithiti (Itic|irlii,i H.3  1 X<, EE(; \,iii ,le 12.1.id \ .iii de kiircip. se (;eliieeli-
„ h.ip j,ell bc[retteliiiC Cell m t„1·111.1 [ieri-<,ce,li m „p liet get,led :·.11 1 11  ritieii eli [echliA,·lie ,·cm mht·itteli.
1'1,1.(; 1 4/3.1  111<) 25) rit„III ii rei lilli clie \ „(,1.C|ltittill \\'()1',1, 11 \'m )rgi|eg.  .1.111 de Kilr ,pe.e c', 1)itiii -

*1:. Iii Ne,lerl.1,1,1 liecft ilit tcir „ i „ hille,ide pri,ble,Ile ii ge letil. U ttelli,lelti k heeti het 11\ 1 EC; /1, h „, er
,le/e Li, e.ric L:el,Aigell. /ic 11\.1 h(; 311 .ipril I ')'3('. /.1.11 (-- 1 04 94, lilI. .. 1-22111 (Sel'untel).i,0(.. 1

2113   1('1-11. 211111-iII 11(,.
2114 1('1-:It. 21 Mil_iiI 11(,. lii.11.'ge I. P. 4.

2115 1('kll. 211111 -111  11('.lti.il.,ge  1. p. 5-(,.

3116     Iii icilci ge, .11 iliclielihet eeti ric|irlilii lierreti.
2117 1( i-11. 211111-111 11('. lj!.ilage l. p. c'.

2IiK /.ie 2.3.4

211,1 IC.I.lt 2111,1-It! 11(,. lilll.lge I. p. A.
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auti)110111ie dus liiogelijk. In die ziii ligr her St.lildplitir rail de IC:Eli ill lijil lilet de
op\'.itting v.iii de Nederlatidse regeritig zo.its die blijkt ilit de ilotitie Uit 1992.

2.4.2.4 De 12.1.id vall State over de oilrwerprichtlijil illilielibe0chertilitill door her
Strafreclir (2{)()1)

Op  31  .izigzisttis 24)(Il  licht de 12,1,id v.111 State hit k.ibi,ier  \·ooi  ofer de  oiit\\'erp-
riclitlijtieii i,izake 111ilieubeschertititig door her strafrecht eti itizake strafreclitelijke
bescher,iiitig vaii de fitiaticifle bel.itigeii v.in de (;e,iieetisch.Ip.'1" Clilder .111dere st.lat
de \·raag centraal of- tiaast artikel 31 lid 1 otider e VEU'I' bep.ilitigeti raii liet EC;-
\·irdrag .ils rechtsbasis kutitien dietieti 0171 Ie verplichten vot de 11.irtiioiiis.itie \·Jii

21211.itioliale stratba.irstellitigen eii straffeii.
1)e liaad v.iii State wijst zo\\·el op de artikeleti 29 eti 47 VEU \r.lai'uit blijkt

dat het strafrecht iliet uitsluketid rot het dotiieiti van de derde pijler behoort als op
liet fi·it dat de bepalitigeii vati het EU-verdrag de bevoegdliedeti \·ail de (;etiieeil-
sch,ip otiverler late,1." ' 1)e 12.1.id rerbilidt aaii hit besta.iii r.111 het ititerg ,11\·erlic-
Iiietitele kader te ii behoeve \·ati strafrech [elij ke sati,eii\\·erkitig dati oak de Colic litsie

d.it hieniiee nog Iiiets is gezegd over "(...) de iii,in· Ii,(i,irii, itiiijii ci,rsiveritig; EAMVI
de verschillende bepalitigen vati her EG-verdrag een geschikte basis \·or,iieii roor
iii.iatregele,1 op Iici gibied vati hit strat-reclit. tiiaar \\·el is duidelijk dat het EU-
rerdrag da,irregeti Keen beletiinieritigeti opwerpt.'•214 De beide statidpuliteli die aa,i
deze oven\·egitig ten grondslag liggen. zijii jitist. Uit her EU-verdrag blijkt itider-
d.,ad iliet dat strafrecht ititslititetid is voorbehoudeti 1,711 de derde piiler.

Vervolgetis gaat de Raad iii op het subsidiariteitsbegitisel vall artikel 5 VE(; (en
tiader uitgewerkt iii artikel 28(1 lid 4 VEG). Op basis r.111 arrikel 5 VE(; ilic,er op .111e
terreitieti  iii ogenschou\v worde,1 ge,10,1ie,1  dat "(...)  de  Europese wetgevitig de
werkitig vati de liatioliale stratstelsels tiiet nodeloos verstoort. De 11.tail \·.111 SIR[e

tieeti,t de volgende \·raag .ils leidraad: wat is vereist iii her kader vati de realisering
v.111 de conitiiutiautaire doelstellitige,1?'1" Iii algetiietie bewoorditigeii stelt de 12.7.id:

IE r kiii i i ie i i zich .illerle i situ .itie, \·t*)1·doet] w.1.iriti - 11 iet 111.1, h tiletililig v.ill hi t .lib.i-

d i.iriteitsbegitise 1 (artikel 5 \·ati het E( ;-Verdrag) - ceti be paal,le 111,1 re ,·ai, .itiretiiti,itig
i·.iii de i,izet v.iii 0trafrechteliuke liatidh.i\·i,ig ,/it·Ii,ti#t,ir L,iiI zilit Ililij,i Cul- iverillf:
EAMVI Jaii de ,·cille effectiterilig rail coliitiizili.iutairc bepalitigeti (. ..) Alle liia.,trege-

2111 1 let k.ibiliet eli ,{c 14,1.„1 \.iii J[.ite liebbeli .itiw,prcike, 1 „111 'bil \\·11/e \.iii pri,et- .iii\ic  le \·1·.,ge, I mel·
:,ikele o,ini·erpriclitlutieii. Zie VA),irlichtii,i: c)·:1·ceiik(,1,1.[ig .irtikel  1 H. r\\·ceile 11,1. \.m de Wet „p de
R.i.id \·ali 5[.ire m·er ile  111[1·erpriclit 11.1 11 1111.ike lililieillic,i·|ier-1111110,1<,c,r |ier ,tr,itrec|i[ cli cle iii N„'ci-p-
mhilii,i mz.ike .trati·ec|lte|Uke be..hemii i,g ,·.3,1 ,-1. ti,1.iticicle b.1.1 :igeti \·.iii de (,c,ik . ii·.cli. p. m
W,1.3.411.1)42 1/ 1 / A. 31 .aligil,ril, lillI . p. I chierti.1 Vi,4,1-liclitilig,):ir\\·erpricllrlilti illill:lit„*„|1:1'Illing).

211 1 11[ .Irtikel zlet „p ile.1,1.titiele w liet 1\\·erkilig Iti ile derde puler. Lie 1 1.lili·r § 3.4.4.4.

212 Zie Vciorlielitilig *itit„·erpnchtl'Jii 1,1111:Libe,clier,intig, p.  1

213 Ilier,ip beroepr c,(ik cle C:oli,mi+sie zicl . Zie SE(.(211111) 727. p. 3 eli Sh( <211112) 3(,5. 1,· .4.

214 V„„rli,·hillig ,>lit\\·erprich[11.111 miliculic.·herillilig. p. 2. ( h·:rig. 11. ,{m,1:11 de L.·Cut·.1\ eel·,ic „·(ilir,1.11

,le iii.ire \\·.1.Imi' er·„p ,1.I[ Lie 11.1.1,1 \.1,1 111:111114 i. d.it ,!C (;ctikm., h.ip ,le/e be\ ,)eg,111,1,1 liectr.
215 Vixirlk·htilig bilit\#er·prichtluti 111ilicitbesi·lieri)11111, 11. 2.

21(, MM·lich[i,ig cilit,f·erprielitlijii titilieitbe,ihemii,1,4.P. 2.
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Icii ilie gewchikt Limtic·it Iliiijii cum\·crilig: EAMVI zijii oni de duelstellitigeti \-iii het
\' erd r.ig rei-l i ti i i .itig te bereiket i k Li nmii - I ili t. eeti e ii .in der ee 11 g.roi ld< l.lg lieett ii i
1}cr Ii(,-\'ct·ili-,ig - \\·odu, gctr ift-cii. Ecti i,ri,1,-i),it·/c Iliiijii £·uni\·eritig: EAMVI ilit-
Juitli}g ,·.m hi·t ,trafre, lit ketit hit Vet·iii-,ig i,iet. Voor ile \·r.I.ig ot-eeti iii.i.ltregel op
lift gebied \.1 11 het .tratreclit it.1.1,1\\·irkelij k cip ect i bepalilig \·.iii her EC;-Verdrag kati
..til-l-le'l gel).1 ecrd. 111,>et \·ci·\·l,|gell,. (...) wordeli gelet op de .pecifieke \· ,on\·aarde,i
die geldell (41 liet ile.betretteilile belelil.terrcili.--"

ZI, k(,tiit de 14.1.id tor her statidputit dat 11.7.ist het specifieke artikel uit de derde
pi-iler. op groiid r.1,1 getiiee,iscliapvt,epalitigeti 11.iriotiale stratbaarstellitige'11 eii str.iffeti
ki,1111'11 wordeti Kelian,iotikeerd. Kort s.1111etige,·at: her strafrecht belioort iii .'t
exclii iet-tc,r de derde pijler e,1 \·erschille,ide bepali,igeti vati her EC;-verdrag voniieti
ecti geschikte b.ifi0 \·our ur.,firchtelijke 111.1,irregeleti. wa.irbij de werkitig vati IicI
11.iticm.ile stratitelsel liiet tioddoos 111.ig wordeti rei-stoord.

2.4.2.3 Her .t.itidpiitit \·.iii Nederlatid itizake de befchermitig \·ati het illilieli

door 111iddel \·ati liet vtrafreclit (2( H 6)
De (111 twerpriclitli.i Ii itizake 111il i eitbesch er,iii,ig door hi t ftrat-Techt 111.,akt otiderdeel
ilit \-,iii de fiches \ .iii de werkgrciep 13eoc,rdelitig Niezi\\·e (:oiiitiiissievoorstellen die
op 27 septeiiiber 21)111 ciati de T\\·eede Kaiiier wordt aatigebodeii.2181)e werkgroep
Ii}eetit (eii hiertiice de regeritig) d.it de ilitkoxiict rati de subsidiariteitstoets twijfel-
.lcli rig i0. Zii lie, i.id,·tikt dat de |1.1 1 idlia\·itig r., 1 1 conitiizi i i.tutair niiliet, rech t onder de
pritiiaire rei-,itit,f·oui-delijkheid rail de lidst.iteii valr. Hiertitee hangt Gatiieti dat het de
lidst.,te,1 \ rij st.1.It te kiezeti roor bi.i\ oorbeeld de sir.it-recliteliike ot-bestutirsrechtelij-
ke \\ ig. Echter, de regering if de tiletiing toegedaaii dat "(...) nu het EC;-verdrag de
beroegdlieid geeti regels te stelleti op het gebied .11 het illiliet, daartiiee ook de
111(,gelijklicid befr.1.it de sir.it-reclitelijke fatictiotieriiig ter z,ike ra,1 111ilieu-
()\·ertredlilgeil \'clor Ie •Iclirlireii."11" In ieder ge\·al kati wordeti gezegd dat de rege-
ri ng 111 et de ze (,p\ .irt i tig a.1,is l itit bij de roorl ich ti ng Lan de 11.aad \·.11 1 St.1 Ie . 1 )3.11'lliee

I\·ijzc,1 zij IicI ft.ilidpillit van de (:c,111111issie eii vali het Europees 1'.irletiietir iliet at.

217    \·'ci„,·11,·litilig lilit „eq,ri,·lithill ilillicillie.cliermilig. p. 3.
21 8    k,lili,·1.111£'L·,·it /1 211111  112.22 112. lir. 2117. p. 2.1 5111,1: I liteil')9') citir\·.iligt .le K.1,11:r clez(,gen.1.mi,le

fi, 11:4. Ec it ,pe,·1.1.11 d.1.in·c,(ir 111 liet le,·eli ge,·c,epeli „:rk gr„ep. de \\'erkgrcier 13emirdeli,ig N te„\\·e
(41111111-ic-\ i„,1-,teliLli (,merkgrtie], IJN(. 111 t.ire ile regerilig). \entick[ lilti)11,1.tile (,\ el· C-(illitiliwi-
\,4,1·#rellcil cit 1111[1.Itle,ell \.,11 Iici.tate,1.1 )e/e ficlic. fers,hilli,11 (inder k.liitimiti]jitier 22 112.1), iii-
14,1·Iii.Ilte \Imill .1.illgel'.1 r .1.tillier betritteri,le tiliti.lrielillia.lr er k.111 mirdel) ged.li·|l[ .1.ill,le gege\.m
\.11 1 |iet licm·tteti ic  t  ,t·.[el· 1111[1.irict 1,1,),-ittiierit lifl,1111ier. pitlili,·.itie,imm. ete.): |ici be|i.itidelitie'ti·.1-
1„t m l)rils\el: tle .1,-Iltergr„ili{. k„ItC mhililli eli it,iel+tellilig  .Iii her ,<ic,ntel: de recht413.,94 \.111 her
..,r·.tel: cle l,e,|llit, (,rilll,ll.pl {  cilkire eli rol , .111 IicI kiii·„Fiee, 1'.Irletiklit: cle itiwllitig \ .iii eeli 0 ,1 irit-
,·.·1 C '„1111[0: .111,.1,11.irireit ei] pr„p„,·ti„11.iliteir: Lic ,·c,11+Cillielitle, \(icir lie turcipe.e Ume-liegroritig: Ne-
JCrl.,11,1.; bel.illgeti: eli ile i·(,11.. illielit M \·(,(,1- iII 11.itii 11.ile rege Ige wig eli her 11.itic,11.iII l,elcid i .,1. cle-
Cellrl.1 : B„ilic,1,Ii. 1 le Algellielle ( (31111111„le \ „11 1·.,11(,pe,C L.ikei, fpee|r tell .1.)11/1,11 \,111 ile 'ti, lic,
ce,1.i[[criderel),le eli reii ctilirriler,Ii,le r„1. Zic I ),1 (,i·,i i, 211*MI. p. 175. Vergelilk .1.,111·11/1,ig:,1 331 eli
5.:2 A' '111.

2 1 V
k.ism·i.,itik·L·,·ti /1 2111,1  1.2.22 112. iir 2117. P. 2.1.
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Er zijii 11 lidstaten die iii de zaak ititerrenifren. 1)e overgrote tiwerderheid.  1 { 1
lidstate,1. is v.iii 111etiing d.it de Genieetifchap op grotid van eeti eerste pijler-
itistru,11ent niet kati verplichteti tc,t strafreclitelijke satictiotiering \·.iii handelillgell.

..11die ook iii het betreffetide kaderbesluit .1.7,1 de oide kotiieii.--  Nederl.),id ileetiit eeti
ander standpimt in. Geheel iii lijii tiier liet roorga.itide ic het uitg.ingsptitit dat
waniieer het voor de realisatie van eeti getiieenschapsdoelstellitig ilodig is oill het
betreffetide gedrag met behzilp Vati het strafrecht te fatictioneren. dat d.,airoe 111.7%
wordeti c,vergegaan.21' Naast deze tioodzaak 111oet de stratbacirstellilig otilostiiakelijk
zij„ verboliden met het ge,„eetischapsrecht. Eeti alge„iceti liartiicmisatiestre\·eii op
het gebied vati her strafrecht valt hierbuiteti. De verweve,iheid rati liet straftechr
niet de nationale identiteit i:s otidergeschikt.

2.4.3 Bikt·h· ,-itilititc·tide opmerki,Wi·,1

Iii het EC;-verdrag brenget, de lidstaten tot uiting dat zij zich verbitideti tot de
verwezetilijking vati atiibitieuze doelstellingeti. Iii de praktijk r.iii de Getiieetisch.ip
zijn stappe,i gezet die hieraan vorni hebbeti gegereii. Door de satiietiwerkitig ttisse,i
de geiiieenschapsitistellingen, en tussen de instellingeti eii de lidstaten schrijdt de
beoogde ititegratie voort. 1)aarbii word[ de itizet vati het strati-eclit niet uit de weg
gegami.

Uit een analyse van standpunten uit het recetite verleden over directe i 111 11ell-

ging iii de nationale strafrechtelijke autotioniie van de lidstaten blijkt dat de getiieen-
schapsitistellingen van mening verschillen. 111.1,1r dat zij Keen vati allen een juridisch
Onjuist statidputit ilitienien. 1)e ('oniinissie e11 het Europees Parleti,ent otideizteutien

verplichte strafrechtelijke handhaving op grond van seczindair getiieenschapsrecht.
Zij basereii zich op verdragsbepalingen eii de invullitig van her geineenschapstrouw
door het Hoti hiiiiiddels zijii de voorstelleii ran de (:otiiniissie \7,or sectitidaire
Europese wetgevitig waarin deze veronderstelde bevocgdheid tot tlitdrukkitig wordt
gebraclit velerlei. C;edacht kati Ir ordeti aciti de cotitrole op her verwer\*eii 911 roor-
handen hebbeti van wapetis. voorkotiieti vati her gebruik Vall het fitianciele stelsel
voor wir\\,isseti vati geld, eti vati recetitere datutii de voc,istellin betreffetide ititel-
lecmele eigetidonisrechten, levi'tistiiiddeleti en diervoedercontroles eii het lozen vati

1,1verotitreinigde stot]Dii.--- Het Europees Parlenient lijkt de visie vati de Cotiitiiissie te
oiiderfteunen. zij dat de detiiocratische itistelling over  eegt dat \\'.111- illogelijk
'zaclitere tiiaatregeleti' voorrang dieneti te krijgen. Hieruit blijkt liar strafrecht als
zw.7.71 iiiiddel ri·oidt gezien. eii d.it de itizet vati dit liatidharitigsfyoteetii alleeti

2211    'i 2 4 1 3
221 11\·1 1·.(; 1.3 :epretillier 21 1 5, z.1.,k C - 17(,/11.3. /1,1. 211(15, p. lillI)11, r. i. 36 ((:cilii„ils,te ' 12.1.id). N,Jeri.m,1,

\·erre ge,i\\·(>ord 1 gr di)(ir Se,·eli :ter eii Wisse!.. mir,le:lr iii de, e /.1.1 k dat h et Lic: 1 \·.111 de riclitli J!1 19 1 eli -
Keli iii de h.ir111(im.i[ie im 9.lfrecht eli d.i[ her :\·.reetii \·.111 ur.Iffeli nie[ 1, gerel.ite:ril .1.1 11 ( ;eliteeti-
*ch.ip:recht. 1).i.,rotii is het k.icierberillit het luiste reclit,ilictrilimlit.

222    C (mkit. 211113.i. p. (,(11. Zie #·mt,ic,cit 123. Scitiittitge \,iii deic wmkllen 71.111.1.1,lgelloilicit. ct if er
+pr.ike \·.iii eeti pcilittek ,ikkocird.
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geoorlootil is \\ aiiiieer het k.111 wordeti a.itigeduid als het beste niiddel ter ver\f'ezeil-

lijking rati ee,i genieenschapsdoel.
In de U.aail ligt 6611 eti atider atiden: een expliciete uitspraak over dir thetiia

lijkt re \\'ordeti Olitlopell. Eeti reden hiervout is dat geeti overeetistetimiing kati
\\ ordeti bereikt. Dit is niet zo vreetiid watitieer wordt bedacht dat het str.it-recht iii
de verschilletide lidstateii eeti andere beteketiis heet-t, en alleeti al d.,arotii eJii utia-
11ietiie tiietiitig, i,iclitsiet-statidpunrverduidelijkitig. ontiiogelijk ig. Over het algetiieeti
voeleti de lidQt.i[en zich op het terrein van het strat-recht - in ilieer ot-inindere nlate
- gebonde11.lati tiation.ile ketiiiierkeii. Het strafreclit, als scherpfte iiiachtstiiiddel \·,iii
de overheid. koppelt de inhoudelijk als 'juist' ervaren norineti a.iii passende bestrat--
filig.2-" Volgetis Corstens weerspiegelt het stratrecht "(...) eetistukje van de natiotia-
le (rechts)ci,lairir (.  .)" eli is her "(...) aldits ecti sy,iibool v.7,1 statelijke soevereitii-

„„4reir.  --  Hij oppert de gedachte dat naaniiate er op Europees niveau tiieer be\·oegd-
'D-heden zijii. de Ail voor de itize[ van het strafrecht zou kuntien toetieiiien.-- ' 1111-

11iers, -Idle groeiende beteketifs \·ati een getiieetischap roept de behoefte aati eeti
eigeii st,-afreclit als s)'111bool vati eigeil 'soevereitiireit op. --

Burutiia eti Sotiiven stellen 111ijtis inzietis tereclit dat de doorkruisitig van weldoor-
dachte 11.itic,iiale ketizes op het terrein vati het str.it-recht eeti bijzo,idere rechrvaardi-

..-King vereist.--  l'rocedurele en iii,tterifle verschilleti tussen tiationale rechtssystenien
zijii legitie,11 iii waarde\·01.118 Eetitiiaal a.ingetiotiieti dat reclitetis de bevoegdheid
bestaat 0111 op 41 011 d v.iii sec u ndaire gei i ice 114<liapswageving direct iii de strati-ecll-
relijke .ititc,110111ie in te grijpeti. groeit de illogelijkheid dat Iiationale strafrechtelijke

..

kai:akteristiekell oilder drilk koilien te staail. c,eziell net biizotidere k.irakter rati de
eerste pijler tiic)et „·ordeti gecoticludeerd dat iii eeti dergelijk geval de besluitvor-
tHing ill de C,eineetischap in zeer vergaaiide niate de tiatioliale strati-echtsplegitig
kati33" beiti\·Ic,edeti.

Bij hit Hot-siaat de realisatie van de doelstelliiigen vaii de EG centraal. 1)e itit-
spraak  r.111  13  Aeptetiiber 2(,{ 6  is  hier,•ati  eeti  berestigitig.  1)e iiitervetities r.iii  de
Cotimiissie, her Eurc,pees P.irletiient, de lia.id eti Nederlatid Sliliteil aaii bij ecrder
ingetioiiieii statidpunteti. Het st.indpunt vati Nederland kentiierkt zich door 'ge-
tiieetiscliapsdetiketi'  Wellicht dat dit de redeti is dat het Hof bijzondere aatidacht
heeft besteed .1.iii deze 'gelitiaticeerde' interventie.231'

223
11 urer 198'). p 218

224 (#·Ve"' 211( 2. p. 21.

225
(.(ir•,[eii' 2111 2, p. 21.

22(,     ('c,p,[e,i, 211112. p. 21.
227 tliti·lilli.i & f,)111 e,1 211111. p. 74(i.

228   'Jurrili).1 & Scilit.eli 2(1111. p. 7')5.
229 1 )e ili.id\\ crkeluke m ate \ .iii m grupe 11 i, nie de athaii keli.ik r·.m dc 1, i.ize ,\ a.m,p ,le lid  ra[eii uiti m nng

ge\·eli a.m de \ e '-plic-htiligell ille (ip groilci w,1 de ge m ee Ii,c liap4trou  ·  ·ord: 1 3 ge,reid e,1 m lic,e, erre <ic
C c>illiiii#.ie [c,ezi.ht houdt <,p de ti.ile\·ing ,·*iii deze ci.e„.

23( 1 1)it i. ile k\\·aliticatte ille her I W'.1.iii her Nederlatid.e witdpum \·erbill,ir. Lie 11\ 1 EC; 13 *epteitilier
211 15. ia.,k (--17(3/133.-/111. 211(15. p. 11111111. r.0. .36 (C ,1111111,*le/lla,id). Zte (>cik 'i 2.4.2.5.
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2.5 Strafrechtelijke beginselen in de comniunautaire rechtsorde

2.5./ .1/(4.„ic·L·,1

1 )e lidstaten hebbeti soevereiniteit ati:est.,ati ten belic,eve vati de ver\\ ezetilijking van
getileensch.ipsdoeleti, aldits her H\J EC;."I Op b.isi< rati de doelstellinge,1 - zoals
\ envoord iii liet EG-verdrag - is de (; eii i cre n:sch.ip be\ oegd tor op tredei i. 1 )ii idellik
is dat de bijzotidere ketinierken rati de eerste pijler een k.ider scheppen ,\.iarbiti,ieii

'"de strafreclitelijke autotiotiiie- - vali de ilatioliale staten niet \'rij van Eurc,pese iii-
vloed is. Nu c,p basis rati de eerste poler kati worditi liigegrepeii iii de strafreclitelij-
ke autotiotiiie van de lidstateii, is de Traag gereclit\'a.irdigd ot-er ge,iieenscliappeliike.

strafrechtelijke beginseleti iii de ccitiitiiuiiautaire rei-htsorde zijii die het Hvj EG
heeft erketid. Zeker 1111 hit Hofheeti bepaald d.it door iniddel \·.iii biivoorbecld eeii
riclitlijn sirati-echtelijke tionlien eli Laticties aail de lidstateii klitilleli wordeti v(,orge-

5.whi e\'eli.
Her HrJ EC; verzekert op grotid ran artikel 22{ 1 VEG de eerbiedigi,ig v.1,1 het

recht bij de ziftlegging iii toepassing v.iii het EC;-verdrag. Vati dit recht illaketi
(atigeschreveti) algenie,ie rechtsbeginseleii decl uit. Ketibroti,ie,i hierroor zii,1 het
c ,tiitiiutiatitaire rechtsstelsel en de algetiietie begitiseleti die de rechtsstelsels r.iii de
lidstateii getiieeii hebbeti.3,4 Voorbeelden van dergeliike algeiiiene rechtsbeginselen
zijii de goede trouw, de rechtszekerheid, de zorgvuldigheid. het gelijkheidsbegitisel.
„ewettigd vertrouwen en het evenredigheidsbegitisel.2352-,

In  1969 oordeelde hit Hofdat de futidainentele rechteii v.iii de niells ill de .11-
getiiene rechtsbegitiselen liggen besloten.13" Dit beteketit dat coiii,iiuiiatitaire bepa-
litigen en de nationale inaatregelen die tor de uitvoeritig van deze bepalingeti die,ieii
tiiet niet deze rechteti iii strijd illogell koiiieii. 11ehalve de geiiieetiscliappelijke
constitutionele tradities vati de lidstateii dieneii ititertiatioliale wilsverklari,igeti als
itispiratiebron.217 Nadat jarenlang werd verwezeti naar beginselen die aan her
EVRM teti grotidslag liggen,138 haalde her Hvj EC; eind jareii tachtig pas recht-
streeks bepalitigeti uit het EVRM .1,1,1.1.'.' De uiteetizetting vati het H\J EC: over de

algetiietie begitiseleti vati getiieetiscliapsrecht wordt overige,is gestezind cloor de
atidere Europese instellitigen. Iii  1977 verschijnt eeti verklaritig v.iii het Europees
P.irlement, de Raad iii de ('0111111issie waarin wordt overwogeti dat zij het aller-

231 Lie 4 2.4.1.5.

232 1-lieriliee \\ordr. \·„Iledigl eiddial\·e. gedocld cip zo„'el \„tge,·ilig.ilw de ,\ Uie w,n haii,111.3, itig

233 § 2.4.1.5.

234 Zie Kapte\·11 & VerLore,1 \·.111 Theiii.1.it 21)11.3, p. 346 n·aarl,11 / ij \·em·Uieii tiaar e:11 Ii·effelid, „,·cm·e-

gbig Iii 11\1 EC; 5 m:7:irt  14')6. 7.lak ('-4(,  4.3 m (-:--IH '(,3../iii·.  1996, p.  1-1112l). r.0. 27 (lh·.iwne du
I'khwi ).

2.35     K.ipte\·11 8 VerL„reli \·.iii  1 lielii,i.it 21)113. p. 34(,; L.lit„.1.ir  t   1 1,11111er,11.1,14 21)113. p.  I l l).
23(, H\1 EC; 12 iici\·eliiber 1969, z.lak 29/(i')../tit·. 1')69. p. 419. r.0.7 (St.iuder).
237 V 00 r \\·.it betreft de grolid rechte n zie 1 1\1 EC,  1 7 dece 11 ilier 1 97 11. zaak  1 1 / 711. /tit·.  1 971 ). p. 1 1 25. r.o. 4

(Interli.iti )11,4 1-laildel+ge<eliscliati) eli m et betrekking M de fitiid.mielitele reclireii \ .iii de li ie 119 F 1,1
EC; 14 11iei 1974, z.i.ik 4/7.3. bir. 1974, p. 441. r.0.13 (N<,ld).

2.38    Bi.l\·cic,rbeel,111\J EC; 214 c,k[ciber 1475 , 1.1.,k 36, 75../iti  1475. p. 121 J tlizi[ili).
2.Il,     11\ 1 6:(; 21 #epteli,ber 1989. /1.tk 46 ·> 7 e!1 227, 8,9. /11,  1()H' . 1'. 285<) Cll„ecli,t, (.'01111111#.ie).
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grootste belatig hechteil .1,1,1 de eerbiedigilig v.1,1 de fillidatilentele rechtell zoal< die
utider andere volge,1 uk de grond,vette,1 \'an de lidstateii eti het EVRM.24" Iii latere

24 rechispraak wordi uitdrukkelijk naar dit docutiieiit venrezen.
1)e gebotideitheid aaii liieliseiirechte,1 is ilitiiiddels tieergelegd iii het EU-

rercirag. 1)it rerdrag be\·at iii regenstelling tot het EC;-verdrag eeti algetiiene, expli-
ciete rerwijzitig ti.,ar begitiselen. Artikel 6 VEU bepaalt dat de Utiie is gegrotidvest
up -(...) de begiiiseleti \·.iii \·rijheid, democratic. eerbiediging van derechten vati de
Iiietis eti de ti,tidatiietitele \·rijheden. eii van de reclitsstaat, welke beginseleti de
lidstateii getiieeti hebbe,i.   1.id 2 voegt daara.111 roe dat de Utiie als algetiiene begiti-
seleti \.111 her ge,iieetischapfrecht de groildrecliteti eerbiedigt die wordeti gewaar-
borgd door het EVILM en zoals zij uit getiieetisch.ippelijke constitutiotiele tradities
r·.117 de lidotate„ \'c)ort\'loeieti. 1)it is nifii ofi,ieer de \·erdragfrechtelijke tieerleggiiig
\-.iii de reclitspraak r.iti het H\j EG. Zeker liu iii artikel 1 VEU staar dat de Unie is
gegrond op de Europe<e (iciiieetischappen: d.,aruit blijkt dat de Europese Unie
roortboitwt op de (;etiieenschap en het daarbij behoretide kader.

Eeti niooie s.imenvattitig is te vitideti iii het Haxidvest vati de grondrechten vati
de Europese Unie.24' Her Hatid\'est bevestigt de rechten die niet natiiell' voort-
\'10/1/11 ilit:

7   .) degei,ice,ischappelijke ccitistitittionele tradities eti intertiationale verplicliti,igeti
\ ati de lii10tate, i u it her Verdrag betreffelide de Europeie Utiie eti de L 0117111utistittaire
\-ercirageti. ilit het Euri,pee. Verdrag tot beheheritiing i·all de recliteti i·.111 de iikii* eli
cle fuiidatiielitele \·i·illiciici i tilt dc ti )or ile (;eliieeli,cliap eli de 12.,ad vati Eurt,pa
.idi ige i 1011 ie 11 90<-tale li.Ii idve ste 11, al·,  ok u it de Jun 4pritiletitie r.iii het Hot- rat 1.1 uititle
r.1 11 de Em-<)per (;etileellic|lappell eli \-m her Euri)peew Hof,·oor Lie liechtel i \·ati de
Me, i).

W.It betekerit dit tiu \·c,or de itivloed vati de c,e,iieetischap op de ftrafrechrelijke
atitonotijie van de lids[ate,i? 111 lioeverre word[ lEt optredeii van de Getiieetischap
begretisd door stratrechielijke begitiseleti, en iii hoeverre is roor de lidstaten bij de
hatidlia\'ing vati E(:-recht sprake \'.111 sturende insmictietioniieti? Welk kader schep-
peii strati-eclitelijke begiiiseleti. en in hoeverre is er spaililitig illet de Nederlandse
situ.itie?

2-111 Pht:'(;  1477. C-  1113,1   1 )C .1, hteigr,ilid i .111 de/: #erkl.Iring 19 ,le tip lialideti zi.itide [cietreililig \.1,1
(;rieketil.„id. Sp.iii.le ei} 1'„rtug,il. WILIZ. .\'.1,11 i'<·11 t,ir,y),thic·,/,· I mi· (rapport lir. 59). 1)ei, 11.1.,g: Sdu
Uttge\·er+ lilli. p. 37.

241 Zie 1,1.1\.oorbe: 1,1  11,J t:(,  1 5 m :i  1 9 86. z.1.1 k 222, 8 4.  /1, r.  11)86. p.  1 6 5 1  (Ic,h nsiciti).

242 1 ). bepalitigeli u it liet 1 1.iii.1 w.t wn ile grolidrech teii \'.111 L : hur„ I,e,e Uliie (hi mia 1 1.111,1,·:,t ) \'11,dell

re Il cip71,·hte \·ali 1 1.1 titil lale ,)1·erhell:11 Clikel toe p.iw 11% ,·Mr 7(„·er deze o\·erhed ell op[red en 111 her k.1-
der \.m her geiizeeti.cliap.recht ot. ile lizer-cotittixil,imrairc liepalitige,i wii de Uiiie. Alillix i eli.lert,
6 Vaii N ut}21 21 w.3. p. (,4 5. 7.ie  ,i,k K.lpte\·11 2(1(14. p. 41 18. 1 let iloculii:lit (Plit (1 211(11). C   3(,4/ 1 ) i< ,114
dee| 11 opgelioliieli iii her Verdrag tcir ,·astsrellilig ,·.111 eeii (;i·o,1,1\1·et \'oor Europ,1.

243       Mer 11.Niiie' tilipllce.rt .1.It ei· tiog .ilidere broliticii Zull \\ .1.inn ,wi\\·Uziligeli kuillicil „·orileti ge\·cilideil
wor het ge,eli ,·ali itiliou,i .1.111 ile Jlgellietie re:11[.1,egiti elell \·111 lie (;Cilleell:Chap.

66



1)F· EERS-I'F_ MILE RFN HF'l- N.41-1(1NAL 1· FI R.AFREL-Ill

Het is derhalve ititeressatit te bezien of het H\:1 EG in de rechtspraak  (straf-
reclitelijke) begitiseleti heeft aatigetionieii die een rol spelen bij de vraag iii hoeverre

de itivloed vati de beslititvorniitig iii de eerste pijler raakt .1.in .ilgeiizene tiation.ile
strafrechtelijke uitgangspunten. Hierbij kan wordeii ged,icht a.iii het rechtszeker-
heidsbeginsel (§ 2.5.2), het legaliteitsbeginsel (§ 2.5.3). het sch,ildbeginsel (§ 2.5.4)

en de proportionaliteit van straffen (§ 2.5.5).

2.5.2 R t·dits:ckerht·ids/,crilist'l

Het rechtszekerheidsbeginsel illaakt decl uit vall het getiieeticchapsrecht. De erkeii-
nitig en de betekenis van her beginsel worden door advocaat-getieraal LOger iii een
conclusie bij ee11 verzoek 0111 een prejudiciele beslissitig beschieveti:

"(. ..) het rechtszeket·hei 14begitice] is. zoals bekeii,1. ee,i fundaiiieliteel beginsel \·m
ge 111 L e 11:,c| i.ips i eclit. 1 )it tot de c 011]1111111,1 11 taire reclitiord e 11 L h 0 1 ('11 4 liegi i i.cl \·erei:t

dat de geliieetischapswetge\·ilig duidelij k is eii liaar toepajsitig voc) zietiba.ir ,·i,or hen
clie  erdoor \\·ordeli geraakt. Uit de vaste recht<praak Vati liet Hof z·loeit evelieeiic
voort dat het rechtszekerheidsbeginsel otider tileer verl.liigt. dat ee,1 regeli,ig \,·aarbij
aan de belastingplichtigre lasteii worden opgelegd, duidelijk et} 11.11,wkeurig onischre-
\'e!1 is. opdat ile belastiii gplic h tige o i icizibbel zi ii iiig zijii rechte H ei i i·ei-pliclititige I i k.1 i i
kentien e,1 dietiovereetikonistig zijii voorzietiitigen kan treffeii. " 244

Welke rol speelt dit beginsel bij de invloed vati de Genieenschap op de strafrechte-
lijke autotioiiiie vati de lidstaten?

De Hullii schrijft dat rechtszekerheid in het strafrecht meer eeti uitgatigspunt is,
een priticipe ter bescherniing van de verdachte.345 Ook iii de rechtspraak vati het
HvJ EG konit de bescheniiingsgedachte rot uitdrukking. Iii de zaak-Kolpitighuis
bepaak het Hofdat her rechtszekerheidsbeginsel als beginsel van genieenschapsrecht
de verplichting van de natiotiale rei-hter 0111 bij de uitleggitig vati het natiotiale recht
te kijken tiaar de itilimid van de richtlijn begrenst.34<, Bij richtlijnconforme uitleg
niaakt de rechter gebruik van interpretatieniethoden. Hierin niag hij niet zover gaan
dat niet nieer is voldaan aan rechtszekerheid. De vet-dachte nioet kittinen vertrou-
wen op duidelijke wetgeving en de toepassing van de regels moet voorzienbaar zijn.
Dat is de sturende instructienoriii vanuit de EG waarniee de tiationale wetgever en
rechter, deze laatste bij de ititerpretatie, reketiiiig nioeten houdeii.

Iii Strat-zaken tegen X overweegt het HvJ EG dat het rechtszekerheidsbeginsel
zich verzet tegen de iiistelling van een strafvervolging wegens een feit dat niet
duidelijk bij de wet stratbaar is gesteld.347 De wetgever dient 11iet andere woordeti
zorg te dragen voor de illogelijkheid dat het strafrecht op basis van duidelijke wette-

244 C.oticluste advocaar-getier.1.11 L,3ger \·aii 27 <eptetiiber 21,11. zaak C.-(,3/11(1,./iti·. 211(12. p. 1-4-18.3.

conclusie 33 (Schillitig)
245 I)e Htillit 211(13,. p. 88.

24(, 11\1 EC; M cikrober 1987. z.lak H< 1/86.-bir. 1987, p. 3969. r.0. 1.3 (Kolpinghiti,1.
247 Hil EC;  1 2 Jecelliber 1996. 7.1.ik C -74/95 e 11 C :- 1 2,), 95../IN . 14c,('· P. 1 -(443<3. r.o. 23 (Frr.itz.ikeii <cge,1

X).
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lijke bep.iliiigen kan worden gehatidhaafil.'48 Met deze coticlusie komt her legali-
'4"teitsbeginsel in zicht.-

2. 5..1            6:galik'itsbreilist·/

2.5.3.1 Algelizeeti

Startpullt bij de Europese integratie is dat alle lidstaten als een 'deillocratische rechts-
st.1.it' kitii,ien worden gekwalificeerd. Ketimerkend voor eeti rechtsstacit is dat de
overheid tiiet alleen de wette!1 111.1.ikt, niaar daaraan ook zelt- is gebotiden. Het

»..legaliteitsbegitisel vervzilt iii dit kader eeti belangrijke tunctie.-   Zeker op het terrein
r.ill her stratrecht. ivaar de overheid bevoegd is de \'rijheid pan de burger te ontne-
111211: strafrecht is nu eentiia.11 iii een rechtsstaat her scherpste tiiachtsniiddel van de

sta.it \\·aarii]ee burgers kittitieti worden getroffen.
Er zijii iiog iiieer over\\·egitigell die .1.iii her begitifel reti grotidslag liggeti.19'

Zo ka,i wordeti gedacht aan hit schuldgezichtspunt en aail het oogpunt van preven-
tie. Her eerste beteketit dat tiietiiatid tiiag wordeti bestraft itidieii hii iliet wist ot-tiiet
koii weteii dat zijn gedrag was verbodeti.2,3 1)e prevelitie hatigt hieniiee sanieti.
liidieii eeti burger kati weten welk gedrag stratbaar is, is het 111(,gelijk bewust te
kiezen \·oor. ot-juist niet voor, bepa.ilde gedragingen.35' Als overkoepeleiid belang

254\·ati het beginsel kan het priticipe v.iii rechtszekerheid wordeti aingetiierkt.
l,ezien boretistacinde o\·er\\·egi,igen zal het niet verbazeii dat her H\·l EG het

legaliteitvbeginsel heeti erke.tid .ils eeti <,tiderdeel vati de alge,iictie begitiseleti \.ati
getiieetiscliapsrecht.  In  1983  wees her  Hvj  EG het  Kutiecke-arrest.  Hierin over-
woog zij dat "(...) - al dati tiiet sirafrechtelijke - sancties slechts kunneti wordeti

248 1 )e  t·,)1  1 .iii  IicI  rechz.zekerlicid,liegili el  eli  de  reclit.praak  \·ali  her  11\1  11(;  lite,·m·er  \\ (irileti  (,cik

gili(,Clill{ m IiCI hiterill,titilti(ille|C Akki)(>ril ,·,111 22 ,iecemlier 1998 \.m lier hui (,pee  1'.11·|elile,lt. ile
11.1.1,1 :11 de C (11111111„ie betreffeild. getiteci).cli.ippeli.ike nelit*lioereii \·cic)r ile reil.ictikillele k\\·.ilireit wil
ile t·(,illillitil.ilit.tire \\·:lge\·iNK. 141/:( ; 19')(). (' 7.3/1. Iii (ir·.m·egilig 2.t.i.lt e·ertiield: "C)\·er:elikolit,tig
dc ,·cl h t.pr.1.Ik ,·.111 hi r 1 ic,t' \ .m luw M vere, t lier begiii,el .iii Lie rechive kerlieill. Llit I liee| uitii,aak r
1.111 dc' wmmu n.,ut tire recli w,1-,ic. d.ir .le c„n litiullail raire \%·crge\·ilig il,1 adeluk eli 11*iii\\ keurig i, eit ile
u„ p .Mil ig er,·al i ilin d c ju,ti ti.Ibe lcii # (1,11 zi elib.i.i r A. 1 )e/e e l. 10 bu/(i i id er <1\\·i t igelid i ii |let ge\·al \·ait
ee,1 bc,luir J.it fiti.,liciele wil.:ilm ittic, kali liebbeii en d.it ,·erplicliti,igen ciplegt a.iii pammliereti te,1-
citide ile bel.ingliebbelideii 111 .t.1.,t te Stelleii de oiti\·atig \-an ile heti hi.i dat be,luit cipgelegile ,·erplich-
[ilig..11 ii.Iuaikeung te ke111]cii." 11:t bemti hier \\.1 ile eii:li di: dc Eilrop.,e „·:tge,·er .iatieig. n „·et-
ge\ 111% *telt. eti nier ile di,cim·erk iiig ,·*iii wmiliitilautair recht m 11.1[1011,1,11 recht.

24,3 Met iii \·ra.ig 11£ ,e, ee! reclitv ekerlieid m het m.i[:riele ,[rafrecli[ 10 \·ereist. koi iit 1.0 th bij de 0tellitiM il.i t
C...) liet *trafrechi. mile eewept.lar#, kelibai·e IM·Ii,enldieti[l re biede,i „·.1.Irc)p deburger zijn gedrag

L.iii at#Mmmi." ld, 21111(1. p. HM.
291 hi Ne,leri.ind 1, lier bet:111#el ,·er.ilikeril 111 .irrikel  16 (; \·, arrikel  1  Sr (/le otik .Irrikel  1 S\). Zie \·er,ler

.irtikel 7 EVRM. artikel  1 5 IV111'14 eit .irtikel  1 I lili 2 Unis·er,ele Verkl,irilig \·.iii de Rechteii \·ati de
M. i 1,. c )„k i ii het H.m .11·e.r I .iii ,1; 61·<,1 idrech reii ,·.in ile k Lirope:e Ume i. hct legalir,1 I.begitisi 1 iieer-
gel:gd. m .11-tike! 49.

251     Zie \·mr eeti uitgen·:rkt mirik-ht (;rciet,hu'Jieti 1987, p. 25-31.
252 (ircietihuil.cii 1987. p. 2(1: 1)e 11 illii 2 1(13. . p. 88.

253 U 1 4,1 li g p u nt hierbil 1, il.iii het melisbeeld \·al i de /10,11,1 c,·011,1,111,·11.,. Zie bli \ c, ,rl,eeld (,1 „elihuuseli  1987.

p. 28-2'): 1)e Hau 21 (13.1. p. 88.
254 Zie (,roeiihuuwii .3 1:  1 )e 1 1 uliu 21 HI.3.1, p. 88-8<).  Zie hier\·oi,r 4,<ik liet cit.iat ,iii  Loth u itI gHT.  P

#·tierlioor 249.
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iiiopgelegd itidien daarroor een duidelijke en eenduidige rechtsgrondslag best.iat.'-
Hieruit blijkt dat bij alle roniieti van sanctioneritig het legaliteitsbegincel nalering
verdietit, eii aldus het Hot-expliciet de alge,iietie werkitig ,·an 11,1//il j,R·,1,1 silk' 1,1.tit'

erkent.
Iii de zaak-KBiiecke komt illillilm critilel, sillc leqi· ilier aail de orde. Dat beteketit

niet dat dit onderdeel van het legaliteitsbeginsel geen rol speelt iii bet genieetischaps-
reiht. Iii Strafzakeii tegeti X oven\·eegt het Hotiti algetiietie ziti dat het legaliteits-
begitisel zich uitstrekt over stratbare feiteii en straffeii.li" Alhoewel de ver„ijzitig
iiaar 'een beginsel van getiieenschapsrecht' otitbreekt, k.iii wordeti aatigeijotiien dat
het legaliteitsbeginsel zich iii de EG ook uitstrekt over stratbare feiteti: eeti strafrer-
volging wegens een feit dat niet duidelijk bij de wet stratbaar is gesteld, is tiiet
111ogelij k.34

Wat beteketit het begitisel coiicreet? Hier richt ik 111 ij op de drie belangrijke conse-
quenties die De Hullu onderscheidt. 1)it zijn het verbod v,in terug\verketide kracht,
het Bc·sti,1,1,Ithcits,qi·hot of-te wel het h·x a·rm-beginsel, en de grelizell aan de vrijheid
van de strafrechter oiii de regels over de stratrechtelijke aatisprakelijkheid tell 11adele

vaii  de verdaclite te ititerpretereii.liN De vraag kati wordeti  gesteld of- en. zo ja,  iii
hoeverre deze gevolgen door het HvJ EG worden erkend.

2.5.3.2 Verbod v.111 terugwerketide kracht

Het verbod vati rei-ugwerkeiide kracht wordt door het H\'.1 EG erketid als algeiiieen
beginsel.14" 111 de zaak-Kirk overweegt het Hof:

"Het begitivel dat stratbepalingeti geeti terug„·erketide kracht niogeti liebbrii. is een
begiiise] dat de rechtsstelsels 5-1,1 alle lidftaten gemeeti hebben eti ic iii artikel 7 v.iii
her Eurnpees Verdrag tot bestheniiitig vati de Ilecliteti vaii de Metis eii de futida-
tiielitele trijhedeti.ils grotidrecht erkeiid. Hetis eell vati de alget,iene rechtsbegitise-
leti waarvan het Hofte eerbiediging verzekert."24"

Uit het arrest blijkt verder dat de terigwerkende kracht "(. . .)  iii geeti  geval  kan
leideii tot rechtvaardigitig achteraf-van tiatiotiale 111.,arregeleti vaii strafi-echtelijke aard
die sancties opleggeti voor een handeling die niet stratbaar was op het ogeiiblik
waarop zij werd verricht.-2'.' Die ongeldigheid kati. zo schetst het Hof het voor-
beeld, schuilen iii onverenigbaarheid illet het genieenschapsrecht op het nionient

255 1-1,1 EC.; 25 septeliibei· 1984, z.tak 117/83.-bir. 1984. p. 3391. r.0.11 (KIi,iecke).

256 Hz:I E(; 12 december 1996. mak ( -74/95 eli LI-129/95.Jul·. 1996. p. 1-6610).r.o. 25 (Str.it>..ike,i rege,1

X).

257      H#·.1 EC;  12 decemlier 1996. z.tak C:-74/95 eli C- 129/<)5. /iii·.1 996. p. 1-66(19. r.0. 25 (S[r.it-zaken tege,1
X)

258    I)e Hullii 2{1(13,1. p. 89.
259 Zie ook C.or·,tetif & l'radel 2111)3. p. 489: K.ipte)·11 & Vcr[.oreii \·.iii The,12.1.it 21,13. p. 234.

2611 1-li.1 E(; 111.jili 1 c)84. ia.ik 63/83._blr. 1984. p. 2689. r.„. 22 (Kirk).
2(,1 1-1,1 E(; 111.Juli 1984. zaa k (,3/83.-/ur. 1984. p. 2689. r.0.21 en 23 (Kirk).
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dat de t-eketi toI een strafrechtelijke satictie hebben geleid. Vijt-jaar later wijst het
Hof de zaak-Fedes.1 in  dezelf-de lijti als Kirk.  Uitdrukkelijk wordt vernield dat er
otiderscheid liioet wordeii geliiaakt tussen de tenigwerkende kracht vati stratrechte-
lijke bepalingeti. eii r.iii bepalingen buiten str.it-rechtelijk gebied.3"3 Voor de eerste
categorie geldt de uitspraak inzake Kirk.3"-1

Iii Nederlatid geldr dat veranderingen die ten gutiste vati de verdachte werketi
'4.4 ..1 1wel tiiet terugwerketide kracht kutitieti wordeti tiigeroepeti.-   c,eldc dat ook voor

her verbod \,ati terugwerkende kracht als algemeen beginsel van het genieenschaps-
recht? In  1997 wijst her Hot-een arrest iii eeti strafzaak tegen Awoyeini.26, Hit Hof
miakt duidelijk dat watitieer het nationale strafrei-ht geen beginsel ketit dat verbiedt
een voor de verclachte gunstiger bepaling toe re passen, de nationale rechter die
gutistiger bepaling tiiag gebruiken.34,6 Wanneer iii het iiatiotiale rei-ht, zoals iii
Nederland, her uitgangspunt geldt dat gunstiger bepalingen zijn uitgezonderd van de
\verkitig \111 her \ ei bod rail teriigwerketicie krachi. heett de rechter de vrijheid 0111
Ie beslisseti iii overeenstetii,ning niet de nationale wergevilig. Her geineenschaps-
recht respecteert derhalve de nationale regelitig.

Tot slot wil ik wijzeii op de zaak-Kortis.2,•7 De aaii Kortas teii laste gelegde
feiten \Laren begaan \·66r her verstrijken vati de teniiijn voor uitvoeritig van de
richtlijn. De bepalingen van de richtlijll waren echter gunstiger voor Kortas dan de
zikvoeritigstiiaatregelen. De verwijzende recliter vroeg zich onder atidere af welke
regelgeving hij diende toe te passen. Het Hvj EG overwoog dai de rechter "(...)die
zich 111Oer ilitspreketi iii eeti strat-zaak. de op her tijdstip van zijii uitspraak mitist

•,2(,M

strelige Ir·et 111oet Coepasseli. Kristen merkt op dat iii deze uitspraak tiiet wordt
verwezeti liaar de situatie iii het tiationale recht. Dat lijkt erop te wijzen dat de
tiationale rechter op grotid van het genieenschapsrecht is gehouden tot toepassing
vati de gutistigste bepalitig. Hij vraagt zich echter afofer sprake is vaii een aanscher-
ping iii de jitrispmdetitie vati het Hot.3,"' Mocht dat inderdaad zo zijn. dan luidt de
coticlusie dat het geniee,ischipsrecht op dit pulit de iiationale regeling passeert.
Verderejurisprudentie lijkt echter deze lijn niet voort te zetten. Op dit 111O17lent kan
1\ ordeii ungetiotiieti dat her de lidstaten vrijstaar al d.711 niet de 111eest guristige
bepaliiig 11ier teritgwerketide kracht toe te passeti. De autotiotiiie vati de lidstateii
\\·ordi op dit putit (rooralsnog) gerespecteerd.

32 H\J EC; 13 m)\·etiiber I' 911.7.1.ik C--331/HH../111'. 19*)1 , p. 1-4(}2.3. r.0.41 (Fedeca).

2(,3 1-1\.1 E(; 1.3 Iic„ eliiber 199(1. z.iak C-3.31/HM. /1, r. 199 1, p. 1-41)23. r.0.42 (Fedesa). Zie ook H\·j EC; 8

okrobe!· 1987. z.tak 8(1/86../111.1987, p. 3969(Kolpitighui*).
264 Aitikel  I  lici 2 Sr:   liij ,·eraiiderilig iii ile  -e[ge,·inK tia her tudvtip ss·.larop het feit beg:lati is.  ·ordeti de

\·oor de i er,1.Iclite guliwger bepalitigeli toegepit:[." Zie ,·oor de bealit\\·oordilig un de \·raag of-ee,i
\·er.iliden ng iii geineei iscliap4reclit ook eei i \·eratidenlig i, .114 bedoeld i n artikel 1 lid 2 Sr. Kriste,1 3 )(14,
p. 93-94.

3. H\·J EC; 29 okrolier 1998. z.,ik ( -2.311/97.-/111·. 1998. p. 1-6781 (A„'oyeliii)
26(' 1.1\J EC; 29 okrolier 1998. z,iak C-2311/97.-bir. 1998, p. 1-6781. r.0.38 (A\\·o>·eliii).
267 ahll EC; 1 ju,it 1999. za.ik C-31 9/97../wr  1999. p 14)3143 (Kortas).

268 H\J EC; I juni 1999. zaak C.:-319/97../Iii·. 1999, p. 1433143. r.0.16 (Kortac).
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2.5.3.3 LA·x  ait,1-begitisel

Eeti ander .ispect \·111 het legaliteirsbegitifel is hit lic·stii,imihi·its.(1<·hor. c,f't e \\·el liet h·x
*,Yt,1-begitisel. 1)ir is eeii i,ihoridelijk. k\r·,ilit.itiet- \ereiste. Her beteke,it dat eeti
icherpe tiortii is vereist waardoor precies duidelijk wordt welke gedragitigeti otider
de bepaling valle,i eti welke niet.3 "

Eurepefe regelge\·itig \·ereist reel.11 eeti .iatip.,shng \'.111 Iiation.ile regelge\·itig
Niet in alle gevallen wordr de letterlijke tekst ilit cell Europees besluit overgeno-
iiicii. liergeeil <,ok iiiet iG \·erplicht. 1)e vi-,1.ig is of-ei \'.liluit de (ieiiieenscliap eiGeti
\\ ordeti gesteld aan de wijze waarop de tionii \\ ,1-dt geti,1 1111,leerd. Iii de z.1.Ik-
Strat-zaketi regeii X bepaalt het H\J EC; het volgetide.

"(...) het begili el d.it ile tc,ep,i,cilig \·ali de ctrativet iliet teii Iiailele \·.iii de verd.iclite
illag wordeti ilitgebreid, d.it zelt-eeli ilit\·loei:el 1, V.1,1 her le„illicit.begilisel ter z.ike.'

\-ali 9tr.itb.irc teit:,1 eli fti:iffcii. cti lileer ill ha ,1]gellic .11 I-.111 IicI  cclitxzekerheiil,bc-
41!14/1, (.  . 1 v·et·zet Izle|l  tegell ile lil,·.tellitig vati cell ·,tratverri)lgilig 11 '('i. ('fls Ci'It ti'It dilt

i,it·, chi idc·hiL' bii ii'i·t.str,ifli, 1,11- isecs k,W liii ijii cursiveritig: EAMVI. 1 )it begilisel. ilat decl
littilia,ikt I·.iii cle .11ge illetie rechtsbegili,elei i cile te 11 gr<)11(14,ig liggell .1.111 lie Ci)11,titit-
tioliele tradities „·elke de Lid-Stateii geineeti hebbeii. A ook tieergelegd iii ver chil-
|eliile itikm,itic,ii.ile ,·erilrageti eti i,ict 11.ii]ie iii artikel 7 z.iii her Verdrag ti,t be-
,Cherillillg \·,111 del-CC|ltili v.iii de mellf en de tillidatiletitele \·rilhedell."-2-1

Het h·x a·mi-heeitisi·/. dat staat voor duidelijke wetgeving, wordt hier expliciet toI
ilitdrukkitig gebracht. I)oor het a.iii te ilierken als een algetiiecti begitisel van ge-
tiieetischapsrecht dietieti pritiiair de lidstateti de tialeving ervan te verzekeren. 1)e
tiatioiiale wetgever draagt d.iciniiee de zorg voor dtiidelijke wettelijke ti,niitileri,igeti.
Van een daadwerkelijk sturetide ilorill is geen sprake nu de eis iii zeer algetiietie
bewoordingin is gefortiiuleerd. Er beftiat niijtis inziens op dir punt gee11 sp,in iii tig
tilssen he[ Eitropese ilirr.71 eti de liation:ile wetgeritig

2.5.3.4 Ititerpretatierrijlieid vaii de rechter (eii de gevolgeti roor de tiationale
wergever)

Alle nier overheidsgezag beklede itistanties tiioereti alle algetiietie of- bijzoi,dere
iii.iatregeleti treffen die geschikt zijii otii de tiako,iii,ig van Europese verpliclititigen
te verzekeren.3-2 Dit geldt ook voor de rechterliike macht. Bij de interpretatie en
toepassitig vati eeti stratbaarstelling iii het roorliggende geral stelt het legaliteitsbe-
ginsel grenzen aati de vrijheid van de rechter. Volgelis vaste rechtspriak vati liet Hof
Iiioet bij de ititerpretatie vati eet, stratbep,iling iia.11 ciatileidiiig vati eeii richtlijn iii

2(0 Knste,1 211114, p. 91).

27(1 I )e l iu liu 2( H ).3.7. p. 96. /. ie 0 ok Haze Ki·itikel-S u ri lig,1/ Ite,l itik Im k 1 94(i, p. 4XG. A,·a.ir [e,·eli, ile \\·.1.trile
\·aii het \·m r chit-t „ ord r gerelati\·eerd. U i ter.1.1 ril k.in, , ials I  (izenioi ill \ er\\·c,(ird t. de \\·etee\·er 4 ecli is
tcit cip zeker. ho<,gre 1,11 1,)ed ilitoefelicii „p de liereke iii. ,.i ii de „·ettek: r. / ie 11„ 7,·111,11 ill 21 H it 1. p. 3').

271 H,1 E(; 12 glece i liber I <)9(,. i.tak C: -74 'vi t'11 (:- 129 '95../iii. 1 4,(,. p. 1-(,(,11'). r. o. 25 (Strat>al.en kgeri

X). Verge'llk i· ie tic)(ir 248
272     H\I E.(;  111.,pril  1984. 1.1,ik  1 -1  83../iti.  1 ')84. p.  1 84,1. r.<i. 2(, (im (:„1.<,11 eii K.#.mn).
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het -c,iicrete geval zoveel tiiogelijk wordeii gekeken tiaar de be\\·oorditigeii eii her
doel \·a,1 de desbetrell-etide riclitlijil.'-' Eeti riclitlijii is initiiers bitidend reti aanzieti
\·aii her resulta.it (artikel 249 VEG) eii daarbij is de iii § 2.2.3 eti § 2.3.4 besproketi
geii ice tifc|laps troliw (artikel 10 VEG) vin groot belatig. 1)it blijkt duidelijk uit de
plichr tor richtlijiic()ittimiie ititerpretatie, 11iet dien \'erstatide dat deze plicht
uitfluite,id geld[ roor her voorgeschreveti nireau van hartiionisatie. Watilieer eeli
richilijii virekt rot 111itiitiiziiiih.irmc)11is.itie .71 de tiiogelijklieid \·oor stretigere regelge-
vilig opeil laat. geldt de' plicht rot richtlijncotitoniie ititerpretatie voor dir '111eerdere'

1-4tiler.
Iii  de zaak-Pretore di Sali, bepaalde het  Hof dat een richtlijii  "(...)  niet uit

ziclizelfeti oiiatliatikelijk v.111 eeti door eeti Lid-Staar ter uirroeritig vati de richtlijii
vastgesrelde natioti.ile wet bepaletid k.ill Zijil voor de sirafrechteluke aa,isprakelijk-
heid \·ati degenell die in strijd illet liaar bepalitigen haildelell, tioch deze aaiisprake-
lijkheid kan rerzwareti.-1-, Met atidere woorden: de uk,·oeri1164111.tatregelen die eeti
lidstaar treti tiaar .1.inleiding vati een richtliiii zijii bepaleiid voor her vaststellen ot

27('rerzwareti vati strafrechtelijke a.itisprakelijkheid. niet de richtlijll zelt. Dit uit-
gatigsplmt houdt tiiede verbatid 111et de verhot,ding tusseti de Geiiieetischap en de
lidsticeii en her rechtsinstrutiient van de richtlijil: deze is gerichr ami de lidstateil en
iiiei a.,11 de particulier. De uitspraak iii de zaak-Pretore di Sald is 11iet alleeti van
belatig tiiet het oog op dit gegeveti. Ook vatillit her legaliteitsbeginsel is deze juris-
prudelitie rele,·a,it, 11.iliielijk raiiwege het verbod vaii extelisieve ititerpretatie.-

Kristen geeti rerschillende \·oorbeeldeti raii eeti zowel extelifiere als beper-
,-

ketide uitleg r.111 11.itiotiaal reclit .iati de hand vati richtlijncont-ornie ititerpretatie:
Hij stelt op basis vati de rechtspraak van het H\·J EG onder andere vast dat voor
beide voniien de weze,iliike eis geldt dat de uitleg van de ilatioliale bepaling iii her
bel.ing r.111 de justitiabele tiioet zijii.2-" 11ij de uitoefetiing v.iii deze plicht is de
speelizii,iite \·.111 de rei-hter ilict onbegre,isd. Kristeii otiderscheidt vet-schilletide
aspecti ti . I ii de eers Ie plaats is hii van 111en i,ig dat de recliter 11 iet tor eeti i,itleg (-0//t/(1

27.3     11\.1 F.(; 111 april l vH4. 2.iak 1 -1 74.3. hit.  1484. p.  18'Al . r. ,. 26 (Vcm ('1114citi eit K.i,11.11111) eli 11\1 E.(, 13
mi,e,iiber l')911. 1.1.Ik ('-1116  #49. /11, . 19911, p. 1-4135, r.,1. 4 (M.irle.Iwig). 1)ir*[.1.ir beketid ,115 'richtlull-

c,irit,1-I„e ititerpict.Me .
274 /.ie Kri teit 21118. p. 3')1-392. /.ie ocik Kristeii 2(1(14. p. (,5 eti 77.

275 11\11-_(; E(; 11 11111 1 1987, /.1.,k 14  8(,../tir. 1987. p. 2545, r.0.2(1 (1're[ore di S.ik,). door liet H\·.1 E(; 1,

.i:ze u H:pr.i.1 k be ·e.rig,1 in H, 1 k(; H „k [c,ber I Yx 7, 1,3.1 k 81 1/86../tir. 19 87. p. 3969. r.0. 13 (Kolp 1,1 4-
hui.). e!111\.I E(; 12 ilece„iber 199(i. 2.1.Ik (--74, gb eii ( -129/(,5../iii. 1996. p. 1-6(,IB). r.0.24 (Strat>.1-
keli  egeii X). 1 )e b.,st, ,· ,or ilek ilit\\·erkliig lige bedo[:il m 11\J EC , 2(, t-ebruari Ic)8(,. /.1.Ik 152/84.
j"* 198(,. p. 72.3, r.„. 48 (Manli.,11): ''1- lieruit i·c,lge. il.it eeii riclit'Un uit zichzelt-geeti  ·erpliclititigeii.wi
p.irri whereli k.iii „p leggeli eii dat ee zi be p.,1 i lig ,·.m ee,1 ric lirl 91.,1, mci.11)14 111 et re get i c„'er eeli particit-
Iici k.111 \\·ordeit 1Ilger )epell.

27(,     /ie  i,>L 11\1 E(; 3 111ei 211115. z.1.Ik ( -387.112. ('-3'JI  1(eli (.'--1(13/1)2. /1,r. 2(1115, p. 1-35(,5, 1.0.74 eit
78 (licibl,cl)111. Ad,lchi eli I )eli'Urri).

277      Kn.ten ge:fi .1.iii d.it ile regel ilit I'rer ,re di S.116 "(...) lierugt op her legaliteit begitiwl eli imp ile r.1[1   :ii
de fulictie ,·ali de ilirecre „'erking. 130 ·elidieli zou .1.111\·aarilillg \·111 |ier regelideel lei.1. it ti)[ eell mis-
ke,11111ig , .111 liet .ilgeniene uitg.itig putit Ja[ ile  Eurcipeve (.;eitieet,+cliap geen bew,gillicid heeft m [e
gnipeli iii ile .trafr.·cliteli.lke jilic,ii<,ilite ,·aii ile lid,<.i[eli." Kn.teli 21,14. p. 88.

278 lie \oor liet iniiiplet: Ii·erziclit Kn.rei, 21,1.3. p. .3')3-3415.

27') Ki·1•.reti 2(1113. p. 3,35.
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h:$·iii kan worden verplicht.  Het getiieenschapsrecht schrijft eeti dergelijke plicht
11ier voor, eii tevetis staat de m.ichtensclieiditig hier.1.111 in ile we g. De rechts\·or-

241nietide taak van de rechter is initiiers iliet onbeperkt. Iii de Irr·eede plaars belia-
drukt hij dat de plicht tot richtlijilconti)rtiie ititerpretatie wordt begrellsd door
algenietie cotitinutiautaire rechtsbegitiselen. waarotider rechtszekerheid iii legali-
teit.ls' Kristen illustreert de gevolgen vati deze gedachtevomiitig roor de rechisprak-
tijk. Uit zijii schets blijkt dat de rechter door liiiddel ,·.1,1 itiverpieratie de \rerki,igs-
steer van ee,1 stratbepalitig kati vernii,neii. niaar d.ir "(. .) de sp,inkracht rati de
bewoorditigeti  vati  de  delictsotiischrijvitig  (...)"  gretizen  frelt.282  Watitieer  deze
gretizell worde11 overschreden "(. . .) nioet wordeii gecoticludeerd dat spr.ike is \·ati

"een a ·ijkeiide of- onjuiste otiizettitig v.in de richtli.lii.   Eeti cotit,c, h. i.,11 uitleg if
i11111iers tiiet verplicht.

Ik kati tiiij iii deze Likeetizettitig vindeti. Her Hv.1 EG hecht een groot belatig
aan de rechtsbeschertiiing vati dejustitiabele. A.ingezieti richtlijtieti zich ricliteti toI
de lidstate,1 eli iliet tot de burger, wordt via de begretizitig vati de ititerpretarievrij-
heid door de rechter aa,1 rechtsbescheniiitig gewerkt. De tiatiollale rechier 1110et
richtlijticotiforni ziitleggeii. Daarbij wordt door bovenstaande over\\·egitigeti beiia-
dritkt dat alle met overheidsgezag beklede itistatities zijil Verplklit actiet-op k tredeii
ter verzekeriiig \'aii Eitropese verplichtitigeii. De gretizeii aati de ititerpi-etatievrijheid
vati de rechter resulteren in een druk op de wergever. Deze z.il zorg,iioeteii drageii

voor eeti wettelijk kader, op grotid waarvan de wetgever eli de rechter cezatiieti een
goede oilizetting eli lialevilig vall Europese besluiceii kutineti verzekereti.

2.5.4 Schi ildbi: ilisel

hi  1991) buigt het H\·J EG zich over een 1-)eetise strat-zaak tege,i de ve,itiootschap
Hansen eli Soen, de werkgever van vrachtwagenchauffeurs. Een werknetiier heeft
regels overtreden die zieti op de niaxiniale rijtijd ell de dwitigend roorgeschreveti
nisttijd. iii eeti Europese verordening betreffende deze probleiiiatiek worcit aati de
lidstatell de verplichtitig opgelegd toepasselijke saticties roor te schrijven indien de
bepalitigen uit de veroidenitig wordeii overriedi'11. Iii 11eiietiiarketi is, er 11.1,ir aatilei-
ditig van de verordening een wet tot st.ind gekoilien op basis waarvan eeti werkge-
ver tot een strafrechtelijke geldboete kali wordeti veroordeeld itidien eeti werkiie-
117er de regels heett overtreden. Voor een dergelijke veroordeling is het ingerolge de
Deetise wet niet tiodig dat opzet of-iialatigheid v.117 de werkgever wordt vistgesteld.
De vetitiootschip voert voor de Deense rechter :ian dat door de invoeritig van een
risicoaansprakelijkheid de werking vati de verordeizing te zeer is verruiiiid. Het H\J
EC; is van mening dat de nationale wettelijke bepaling het toepassingsgebied vaii de

28(1 1)eze ge,1.ichtegalig lig.r orerigelif ook tell gro,idflag aa,1 Let jerbod \.iii .m.ilogie. zie 1 1.izen·i,ik:1-
Surritig.1/Ilemmeliiik 1996, p. 489: 1)e Hullu 2(111.3.. p.  lili .

281 Kri:re,1  21)(13. p.  396-397.  Ilij Iioelii[ "(..)  reclic.zekerheid eti legaliceit.  met her d.wili be.14)[eii

liggelide bep.1.ililliei,1*geticid. her be giti*el geeti xtrat'zc,lidel· \·oorati:a.ilide #1·er eli her ,·erbod \.iliterug-
1·erkende krach[."

282 Kriwn 21) 13. p. 3c,9.
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rerordetii,ig op zich 11ier vergroot 1111 -(...) ee,1 dergelijke aansprakelijkheid (. .)
ililillers cell lilidilel I\·ortilt| 0111 de iii.,clittieiiiitig r.iii de door die bepalitigeti opge-
legde iii.ixitii.1 te \·erzekereii."-"' 1)e \'erordetii,ig l.i.it .1.111 de lidftateti alle ruitiite (,111
de .1.ird eli de z\\·.1.irte ,·,iii de s.,lictie0 ,·.ift te 0[elleii. 1,e 111.ixiiiiale rtitijd eii de
rerpliclite rtiwttijd tiioereti doc,r de lidst.ireti ziiii reizekerd. de wijze \\·.1.irop <ta.it
\'rii. 1 )c ketize \·uor de *11,·oer r.iii objecticre Grrafreclitelijke a.7110prakelijkheid if ecii
ii,iddel d.1 r llc 1 1.ile\-itig rail de rege 10 uit de verorden itig iii ogelijk 111,1.ik t. het toep.,f-
0ii 144 cbic d I .11 1 de re'i ord e lii iig H·o, dt h ierd 0 (,r iii et rirgi-oor. D.711 rest de vr.1.,g ot
her I )celive  telwl iii strijd is lilet 111eer alge!11etie begi,iseleti Vall ge,iieetischap<recht.
1-let H(,f-c,vcr\\·eegt dat:

C. ..) 11(,ch ile \-Crordellilig (...) lic)ch de .111.willeile begil)*e|ell ,-,111 gellieeliccli.ipsreclit
111 llC \\ Cg .r.1.Ill .1.111 lie ti,epa.vilg \.,11 11.itioi,ili· ber.ihiigeli i,p grcilid w.1.11·1·.111 cell
\\'ci'k i·\-,1- \ .ul ecll ihailt ti·ill' dic licp.Ililigeil\'.,11 C...) dk \'Cr,)1'ditiing liecti ofertre-
de! 1. .tl-.1 tl).1.11- 1.. c), ik ii,diei i di c  ·erkge,·er ti ter bet rekki ng rot dic c,Ve tredi I ig geei l
t) pz. r c it' 11.11.1 tigh e id k.in \I· c,rd. 11 \·el-\1·ezell. 1111 t. de \·„c) zielie .atictie 01·erectikoli it

mi·t ilic \\·elki· \\·c,1-iicil <)pgelegil bli \·crgel ilkb.ire eit e\-eii eniw ge overtred, ngen ,·.iii
11.it](111.llc her.ilitlgell. eli eE-em-edig 10 a.iii de crilst \·.ill de begaile ovel-tredllig.--"4

Met .itidere \\·c,oideii: eeti stelsel ,·ati „bjectiere strafreclitelijke aatisprakelijkheid A
Ilier oil\'ereliigba.ir tiiet het geiiieetiscli.ipsrecht. 1)e \'raag of-her schuldbegitisel decl
itit,11.1.ikr \·.iii dc .ilgettietie begilisele,1 \.iii iretiteetisc-11.ipsrecht wordt op itidirecte
\\i-1ze beatit\\·c,(,rd: het getiieeticcliapsreclit ketit geeti SChtildbegilisel 111 z<,d.inige
\'unii d.it dit 111(,et di)or,zerkeii iii IicI liatioliale reclit ,·an de lidstateti.

1)1:idelijk bliikt d.it tiiet, . dti  c,ok,iier eeti cretitueel scli ildbegitisel. objectiere
.iatifpr.ikelijkheid ziksluit. 1)eze lijii wordt roortgezet iii IicI arrest Ebotir Marititiie

'::cii Lote,i Narigatioii.-   Het Hoforer\reegt dat ee,1 stelsel vati objectiere strafrecli-
teliike .Iatiwpi.ikeliikheid roor her bestratil·ti r.111 itibretiketi op eeti \-erordetii,ig op
zich liiet (,iiveretiigb.i:ir is liiet her geliieetiscli,ipsrecht.'*, Nu de iii dir .irrest ce,itra.11
ft.1.itide It.ilia.itise bep.ilitig op eeti dergelijk steliel rust "(.  .) is het bijgerolg .1,111 de
11.tric,11.ile recliter 0111 te beoordele,1. Ht-deze s.iiicrie de begitiseleii vai, de boretige-
tioetiide rechrspra.ik cerbiedigt iii. itizo,iderheid. of zij doeltreffetid. eretiredig e,i
.iliclirikke,id iv.--"- 1)e tiatiotiale rechter 111„er volgetic het Hot-rekenitig houde,1
tiler her dooi- de \·e rordetiitig ilagestreetile d )el. 1.)eze toeroeging past bij het alge-
ilicile ititgatigspuiit d.it alle n,itioll,ile ilist.,lities bij de ititerpretatie \'.111 het tiatio,1.zle

3#.7   1 1, I k(; 111 icili I 'J')(1. i.a.ik (.--32(, >48. /iti. 1 *,4,1 1. p. 1-2'JI I. r.,1.11 (11.iii.etit.
34 lAI 1-(; 111.lilli twt'.7.1.,k ('-32(,· >48./iN·  19 311. r. 1-2411. r.4.211(11,111<eti).

/4 ||,| 11(; 27 ti·biu.iii 107. L.i.ik ('-177 45. /111.111(,7. p. 1-1111 (El„11\ M.inrilize eli l.citcti N.jileati(,11).

26(,     11,11.(; 2-7 t.1,1·il.tri  1 4)4)-. 7.1.Ik ('-1-7  '35. /.1   1 44)7. P. I-1111. r.<i. 36 (Ebon\· M.iritiltic £111„reli
N.'\Ig.1[14,1/1

287     1 1, I kI; 27 1-,·l,rii.Hi  l') )7, z.i.,L (-1-  ')5. bit.  1'3')7. 1,. 1-1111.,·.0.37 (El„,11\ :11.Iriri,11,0 1,4,1
N.1\ lg.1[ll 1)1
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recht te ride nioeteii gaan bij de bewoorditigeti eii het doel van bij\·oorbeeld de
2xxbetreffetide rich[lijii ot- verordetiitig

hi de zaak-Hatiseti en de zaak-Ebon\· Maritiiiie eli Loteli Narigatioil wordr de
sancrie voorgeschi eveii door 11.itiotiale Wergevitig. 1)e \,raag k.iti \\ c), deti gesteld 11.1.11
de situatie waarin de sanctie in de Europese regelitig is neergelegd. hi 2, 1(12 wijit her
Hot-het arrest iii de zaak K:iserei Chainpigtioti Hotiiieister GiiibH (KCH).1"' KCH
is exporteur van stiiel[kaas. Het bedrijt-voert iii 1996 kaas uit, geproduceerd door
eeti derde, op basis van uitvoerrectiturie. Achter.if blijkt dat de ka.is plantaardige
retteti bevat. 1)it berekeiit op grotid vati Eiiropese regelgeving dat eeti te hoge
uitvoerrestitutie is ontvingeti. Her te veel van het aan de exporteur voorgeschoten
bedrag \\·ordt teruggevorderd. Tevetis wordt aaii KC:H eeti boete opgelegd op
grotid vati artikel 11 lid 1 vin de verordening itizike getiieenschappelijke uitvoe-
1 i tigsbepali iigen vatihet stelsel v.111 res titzities bii iii tvoer door latidboiin producteii.
KCH is van iliellitig dat, gelet op de zwaarte, de boete kan wordeti aangeiiierkt als
eeii sirafrechtelijke satictie. Evetieetis weegt iii het statidpunt 11iee dat de boete iii er

uitsluitend beoogt de gevolgen van een onrechtniatige handeling weg Ie tieillen.
Voor zover artikel 11 lid 1 van de verordellitig het mogelijk 111.takt d.it de sanctie
kati wordeii opgelegd zoiider enige vonii van schuld, is de bepalitig iii strijd iiier
"(. . .) het tot de .ilgenieiie begitiselen van het getiieenschapsrecht behoreiide begilisel

'92(.i

Nulla poetia sine culpa. Aldus de exporteur.
Het HvJ EG stelt in de eerste plaits dat het beginsel 'geen straf zonder schuld'

sleclits kati wordeti geschonden indieti er sprake is vati een strafrechrelijke sandie.
Her Hot-concludeert dat het begitisel iii de onderhavige zaak geeti toepassitig vilidI.
aaligezien er sprake is vali een adiiiitiistratieve satictie.291 Ill reactie op de argulliell-
ten van KCH ter ondersteutiing van her teit dat er sprake is vaii strafrechtelijke
hatidhiving, besteedt het HvJ EG tiog etikele overwegiiigeti ain het begitisel 'geeii
str:if zonder schuld: Zo wijst het Hot- op her t-eit dat iii verschilletide lidstatell
sancties zonder schuld bestaaii.3,3 Ook gaat het Hot-iii op het beroep vati KC',H op

..n 1
l,4de zaak-Maizetia-  en de zaak-Duitsland/C'.0111,iiissie.-   twee uitspraken waariii

28M H\J EC; 13 :io\·e,iibei· 199(1. z.iak (_ -11)6/89../iti·.  19')(1. p. 1-4135. r.<i. 8 (Marle.iv tig).

28() 11\J E(; 1 1 Juli 211112. 1.1,ik (:-21(1/IMI../iti·. 241(12. p. 1-(,453 (K.i,eret ('11.itiipigtioii 1-loti,iei,rer).
29( i H\J E(; 11 juli 21)112. Laak C-f i ll/1)13..hir. 21 )()2. p. 1-(,453. r. i. 29 (K,lierei C.h.iti,piglic)11 Hotiiki,ter).
291 H\11 Ec; 1 I juli 211112. zaak C-211 1/11(1.-/lir. 211112. p. 1-6453. r.0. 35 -44 (K.kerei C 71.11 11 piglim I icifiiiei+-

ter).
292    1)e exporteur beroept zich op de algeitie,ie gelditig \·.in lie[ begins:1. eli r·oerr .1.1,1 il.ir .1!idere li,i .tEen

her uitgalitiputit ook ken Iieii. Zie 1-1,1 EC; 11 jitli 3 H 12. z.i.ik ( -2 111/1 111../tit·. 21 11 12. p. 1-645.3. i-.„. 4 5
(Kaserei Ch.liii pignol 1 1·lotilleister). 1 )e lidsta[en i,.1.1 r het 1 lofi 1.1.Ir \·er\viust. ii.iii I )elie m.11·keli. Fr.1 lik-
rilk. lerland. Nederlailil. Noord-lerland en her Vereiligil Koiwikruk. 1)e ail\·oc.lai-gelier.1.11 \ erllielilt ili
zijii colicliive Liat "(...) de begiriwlen i·.itihet stratreclit. 11·aditoe her whulilbegiti.el o,itiiiske,ib.,ar be-
hoort, (...) iii cle recht+oriles \·ati de lii14tateii *·el·vchillell,1 1,\-ordetil toegep,iu. C...) C)(lk de Oili, .Ilig \ dil
het,chuldbegilisel lukt 11:et over.,1 herzelt-de re zi.iii. ( . . .) Her luk[ derh.11\ e nier mogeliuk mt de J urldi-
,c he tr.idities \·aii & h,i,r.lte n e et i alge m et ie toe p.iuilig \·.11 i het „hul,lbegi i i:el \·oor :m :tic, \·.iii .1,11111111-
.tratieve .laril .it re leicle,1." C oliclu:ie ailio:.1.it-getier.1.,1 Stix-liackl \·Jii 27 11(11·:,iilier 21111 I . i.).ik C -
2111/1)11.-liti·. 21 (12. p. 1-645.3, co,iclii<te 47 tor eli ilier 49 (Ka,erei (:h.litipigit )11 Hi,fitiei•,rer).

293 1-Ivj E.(; 18 tiop·eii,ber 1987. za.,k 137/85../iti·. 1497. p. 4587 (Maize,1.1).

2(94 11\J EC; 27 oktober 1992, z.wk (-241)/91)..hit·. 1992, p 1-5383 (1)littgl.lilli/( :i) 11111 1 i..le) .
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eveiicetis Iici getiwetischappelijk 1.illdboit\\ beleid centra.11 statit. hi heide z.ike,i
\Tordr uitdrukkclijk geconcludeerd dat hit begitisel 'geeti strat-zolider schz,ld' iliet
r.iii roep.is0ing i0 op satictiet die her 106*0ch gerolg zijii \·.1,1 eeii \\.1.irborgregeling.-
I )ir bereketir rolge,iw liet Hot-iiier dat IicI de rechrssubjecreii iii eeti dergelijk ge\·al
.1.iii rechtsbe3clierliiitig u,itbreekt. Het Hot-oui deelt "(. . . ) dat - .11 d.iii tiiet strafrecli-
relilke - f.111 cties 0leclits k 11 11 11 eii \\·ord e 11 (,pgelegd itidiei i d.1.1 1-\· ,or ee,i duidelijke eti

eetiditidige reclitvgr<,tidflag bes[.1.it. Voc,rt0 is hit vaste reclitfpra.ik dat de bepalitigeii
rati het geilleelisch.lpfrecht ill overeelistemillitig nioetell zij,1 lilet het eveliredig-
licidebegiticel (. . .) .-1.',1 Ketitielijk kittificii ,·olgens her Hot hit legaliteitsbegitisel eti
eretiredigheid31,egitisel alw \raarbc,rg tiitigere,1 tegeti een niogelijk tekort a.111 rechts-
beschemiitig. Her begi,ifel Keen ftrat-zoiider schtild wordt tiiet zotider tiieer rot de
c(,illilitill,illt,lire reclit ,1-tegili eleii gerekelld.

1)e uirfpr.iak r.111 her HHM.it de .ilgetiietie rechrfbegitiseleti vereiveii tioch verhitide-
reii dat objec-dere .7.111Gprakelijkheici wc,rdt gereftigd. is iii de (,ge,i vati Corstetis eii
l'r.idel tiiet zo (,tidlibbelziiitiig alf Iici lijkt. Ot-er sprake is \·ati ctri-id tiier her begi,isel
Lee,i err.it zo,idet  whitld' is afliatikelijk r.iii de leer die gildt bij de itivulling rati

stibjectiere bestatiddele,1. Het 111Oer roor de verdachte 11}ogelijk zijil .ian te toneil
dat persooiilijke whitld otitbreekt. Wati,icer strafrecliteli-ike .1.itisprakeliikheid alleeii
kati \fordeti gebaveerd op het ftelleti vati de gedr.164ng, ontbreekt deze tiiogelijkheid
(\I·elliaa,t).-   Oiii liriti statidpittit kraclit bij te zettell. vel-H'ijzeti cle aliteurs liaar cell
ititspra.ik r.iii hit EHILM die betrekkilig heeft op de otifchuldprestiiiiptic eti her

..„.gebritik \·aii ben·ijiver,iic,edetis.-  Uit de uirspraak blijkt dat "(...) strafrechteliike
a.itifprakelijkheid die elke tiiogelijkheid Uitflitit 0111 aan te totieti d.it \·.711 perfootilijke

<chuld Leeti fpr.ike ii. iii ftrijd is met deze prestitiiptie. -
,  1   1   1       1( c,rste,1, eii I'radel cciticilldereii op 11,141% r.111 otider atidei-c H.itiseti    clat de ar-

resteii r·:iii lier 11\1 E(; "(.. -) iii strijd liiketi te zijii 11iet de jurispilidetitie rati her
EHRM e,i (...) zij ilijketil Ilet ,/i///,1 jiticiti, si,ic· cit//1,7-begiticel 0,1,voldoende re respec-
te,iti.""" Ad,·oi-,1.it-ge,ler.1.11 V.111 (ier\·eii oppert iii de coliclusie bij de prejudiciele
bedizitig betreffetide de <tratz.,ak rege,1 1-1.itifeti eeti atidere lezitig. Hij stelt dat de
toit< die het El-111.M rciorsclirijft (bil bewijsverliioedetis 111(,et rekening \\·orde,i
gehotideii iliet de erlist \·.iii de belatigeti die op het spel ft.1.iii eii Iiier de eerbiedigitig
v.iii de reclitcti r.iii de rerdedigitig) overeetikoiiit niet de proportiotialiteitstoets vati
het H\1 EC; itizake de eerbiedivitie vati de grotidrechreii iii hit getiieenschaps-

.

recht.'"1 Hij coticltideert verrolge,is d.it de door het EHILM geha,iteerde toets

'45    11\.1 t.(,11.litli 211112. /.1.,A C hill 1 141../tti. 21 It 12. p. 1 -(,453. r.0. 46 (K.i.eret ('11.impig,im ilcifiliciver).
2')(,     1 1,.1 F(; 1 1 Ii,Ii 2111 12. 1.i.4 ( '-2111 1111. /1,1  21 )112. p. 1-6-153. r.(1. 52 IK.,wret ( 11.1,1ipiglit,111ic,thiow i·)
24) ·     c .i,r.tell. m l i .1,1.1 m.,ke,1 <,11,le r.,·h, 1,1 rliw·Ii .ti lkte .1.m.pr.ikelilkhel,1 eli de leer \ .Iii her iii.itenele teit
2'm     t..Hit;\1 - „kic,lier I ')88. S,·m· .1. Iii·. 1 -11 -A. r.(i. 2# CS.il.thiakil).
2')')    C (ir.reii, & 1 'ra,le) 2(1(13. p. 442.
31 111   /11 \·el·\\11/e,1 (ii,k it.1.11 11\1 E(; 2  ikt ,lier 194,1. /.1.,k (:-7/911. /tti·. 19'31. p. 1-4371 (V.,Iide\Cilite).
3111 (.'c,i·$te!10 & I'r.nkl 21)11.3. p. 4'32.

3112    (:(ilic|il,le .Id,i,£,1.it-gelier.).11 V.iii (;ene,1 5 de,emlier 19> fi, za,ik 33(,. MM. bit:  1 )'MI. p. 1-2411.
Mn,·Ill.le 14 111.1,1 elil.
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zekere beperkitigeti toelaat op her begitisel mt//,1 j,o ·mt sit, · cit41,1. Hij beargunietiteert
dat een stelsel van objectieve strafrechtelijke aaiisprakelijkheid de proportionaliteits-
toets kati doorstaaii itidieti blijkr.

'(...) dat er belatigrijke belatigeti inee wordeii 11.ige,treetil. Zi).11, het be\-or,lereti vati
de veiligheid op de \reg eii de verbeteritig vati de arbeidi\·oom·aardeti vati werktie-
mers. en bij de toepassi,ig vati de regeliiig geeti buitelliliste hoge vtratic·11 H·ordell op-
gelegil. 1)e tiiet eeti dergelijke regelilig veilig gestelile belatige,1 zijit r.1.ik ,·mi '.ilge-
metie  april. iii die ziii dat de overtreditig ,·111 ile regel iliet tiol,lizakelilk .1.iii welbe-
p.ialde per3011eil scliaile berokketit (...). liiaarilitegeikleel zelt  eetiecotiolili,eli rcior-
deel \·oor de werkge\·er kati Ii,eebrelige,i. Iti dergelijk oiiistatidighe,le,i k.iii het be-
latig vati eeti Lid-Sta,it oni die belatigeti zotider schilld - ot-toereke,iings\·erei4te sti·.it--
rechtelijk te beschertiieli. opu·egeti tegeil het priticipiele recht v.tii de werkge,·er ot
otidenietiii l ig 0111 ei ikel gestraft te ,\·ordeii ,·i,or t-eitell die lieiii/ lia,ir peiic)01 ilijk ku 11-
tieli wordeii tc,egerekelid. '. 31 0

Van Gen'en stelt vast dat deze beoordeling 1.in de nationale richter is.
1)e stellitig v;iii Corstens en Pradel dat de opvatting v.iii het HvJ EG iii strijd

lijkt tiiet het st.inciptint van het EHRM wil ik enigszills ilitaticereii. Uit de recht-
spraak van her Hot-blijkt dat de strafrechtelijke autotiotiiie v.111 de lidstatell op dit
terrein wordr gerespecteerd, aangezien iii de lidstatell verschilletid wordt gedacht
over de invulling vati schuld. Watineer hit Hof het Deense stelsel van objectieve
strafrechtelijke aansprakelijkheid toelaatbaar acht. blijkt dat er op dit punt iiiet direct
grenzeti wordeii gesteld aan het optreden van de lidstateti. Het beginsel iltill,7 poc//,1
sitic rtilpit niag worden ingevuld door de tiationale wetgever en rechter. Er is op
Europees nweau gee11 schuldbeginsel dat door\verkt iii het natiotiale recht van de
lidstateti. De strafreclitelijke autotioniie wordt gerespecteerd. D.it het EHRM iii
deze cotitext de autononiie wel beitivloedt, doer hier.1.111 iliet ati

De bovenstaatide voorbeelden betreffen telkells het positieve effect: '"+ de verplich-
ting 0111 daadwerkelijk uitvoering te geveil a.111 harnionisatierichtlijilen (die beogeti
de getiieenschappelijke markt tot statid te bretigen) eti a.iii het geiiieetischappelijk
r,1 stgestelde beleid. Maar wat wanneer een nationile bepalitig de werkitig van de
genieetischappelijke iliarkt frustreert op basis van een te strikte aaiisprakelijkheid?
 .osteiis t'11 Pradel stellen inijns itiziens terecht dat bij de beatin,·oording vati deze
vraig niet zozeer het beginsel 1/il//a poe//a si//e al/pit ceticraa] staat, 111,7,1r de kwestie ot-
een vrij vet-keer vati bijvoorbeeld goederen niogelijk is. Ze ver\\·ijzeil 11,7.ir verschil-

3{13 CI,liclu ie  ad,·ocaa[-gelier.Ial  V.in  (,er,·en  5  decelliber  1989.  z.tak  326/88../fir.  1991).  p.  1-29 1 1.

colicluvie 15 CH.iii:e11).
3II4 I n d eze \·oo rb eel de l i b etre t[ het 11 i e r h e [ o pt re ile 11 \· ai i d e „·e rge,· e r. 111,1.ir \ · a i i d e re ch re r . Aa l ige zi et i o p

grond #·.111 .le reclitvpraak ,·an het H\J EG alle met c„·erlieidsgezag beklede in4ratitte, -  ·.1.irolider 04'k
ile recliterl i ike i Bacht - alle algeli telie of-hijzolidere i ii.1.itregelel i Mieteii tretle n die ge,ch i kt ziji l Mi ile
iiakoii,itig vati Europer wrplichritigen te \·erzekereti..icht ik de tertii 'positiet effect' ook m Liei: pal·.1-
graa f.Illi,I.
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letide uitspraketi rati het H\11 EG w.laruit blijkt dat te strikte .ialisprakelijkheid wordt
.itgewezen tii, hierdoor de ilitracoizitiititiautaire handel wordt beletiiiiierd.3113

2.5.5 /'l ,Vlt, 7it *Awu rm Stl ,1/fi.11
Iii de Cle,iieetischip speelt het ereiiredigheidsbeginsel een belangrijke rol. Zoals
.iatigegeren. is dit beginsel it, de laarste regel van artikel 5 VEG tieergelegd.'"" Op
deze ,r ijze   ·c„ cit.,aii de Geiiieeiiscliap de verplichting opgelegd bij de iii toetenitig
rati bevoegdhede,i te zorgeti roor eeti even,richt tussen niiddel en doel. Te ver-
gaatide wreigevitig wordt hierdoor roorkotiieti. her begitisel stelt iniiners gretizen aan
IicI aatin·eiideii \·ati de bevoegdheid \·ati de EG.

hi de ici-htspraak van het H\·j EG ri·ordt zeer regelinatig eeti beroep gedaan op
lier evenredigheidsbeginsel. In bijroorbeeld KI:H wordt iii het kader van de rechts-
bescheniiitig \·.iii de rechtssubjecten overwogeti dat otider nicer is vereist dat de
bep.ilitigeii r.iii her geiiieelischapsreclit ill overeelisteilitiiilig illoeten Zijll tilet her

 (1e\L'111 ediglieidSbegilifel.   1)eze 1211111e fi ri11211ering 0111$1uit eell hoeveelheid .ian
aspecteti. \\·.1.71011der ook de proportiotialiteit vati straffen. Iii rerschillende uitspra-
keii ko,iit dir thellia expliciet aaii de orde. Met 11.illie in zaken waar het negatieve
effect cetirr.1.11 st.,at. Zo ovenveegr liet Hot- iii de zaak-Pieck dat eeti opgelegde
•,eldboete of-geratige,iisstrat'tiiet  '(. ..) zozeer otievetiredig [iiiag zijnj aan de ernst/

\·.iii de overtreditig, d.it zij toI een hinderpaal voor het vrije verkeer zon worden.'18
1,ir geldt ook \\'a!111eer die betretfutide boete of-gevangetiisstrat-vergelijkbaar is 111et

de strat-die \·ati toepassitig is bij liclite overtredingeti door eigeii onderdatien. Verder
blijkt dat - oilgeacht de Trijze H ,7.irop de straffeti tiatioti.1.71 wordeii bep.iald eti
oiigeaclit de riclititioeren waaraaii evenredigheid wordt getoetst - adininistratieve of
gtrafree-hteli-ike iiia.ities elen iiier de realisatie v.iii het betreffeiide dod (bijvoorbeeld
het \'rife verkeer v.111 persoliell) ill de weg Illoge,1 staan.3,"' 111 verschilletide arreste,1

, It,herha.lit het Hot-dir staildpillit.
Uit de ,·oorgaaiide uiteetizettilig tilijkt dat de <traffeii het vrije verkeer ilier

illoeell be'1,111,liereli. 1)it geeft eeti itidicatie voor aspecten die een rol tiloeten speleti
\valitieer de Iiationale rechter eel, satictie oplegt. Er is. zo kan wordeti gecoiiclii-
deerd. sprake \'ati eet, sturetide ilistructi,1101111 wanneer de rechter een sanctie Illoet
opleggeii roor overtreditig v.111 eeii bep.ialde Europese bepiling dan wel nationale
regelitig die .iati Etiropese \retge\·ing ititvoeritig geeft. Iii deze situatie 1110et de

3115     /.ic ('<11·.te„. A l'radel 21111.3. p. 483. Zil \er„·Uzeii 11.3.11· 1 1\1 E(; 15 dece,iilier 1<,76. 7.1.,k 41/76. /111·
1476, p.  1 '}21  (1)„ticker\\·c,Icke): 11,1 F(; 28 iii.1.irt 1979. z.i.ik 179,78.-/ur.  1979. p. 1147 (Ri\·ior.i):
11,.1 1-.(; 2(, „Ati, 1,er 19>4'). 1.1.ik 212, 88. /m·. 1989, p. 3311 (Le\·i·): H\J 11-(; 11 1 1iei  I UX'). z.i.ik 25/88.
/1,1. 1 ,)8,). p. 11115 CWur,iiwr).

31 1(, / ' .1 '·   .,2.2.3
3117    I h.1 1--(; 11 Jilli 211112. /.1.11, (:-i I I 1 '1111../Iir. 211( 12. p. 1-(,453. r.o. 52 (K.ikrei <:11.11)1piglic)111 Icifitiei0ter).
311>4 11,1 E(; .3.tuli 1981 1. 7.1.,k 157 74.-/iti·. lt)811. p. 2171. r.0. 19 (1'ieck).

.:11"     ll\.1 E(;  1 I  m)1-(7111.:r I i)8 1. 2111/ HI I../ill.  1981. p. 2595. r.0. 27 (C-,luti).
3111 BU,·mirlieel,1 11\1 E(; 25 fi,lint.tri ll)88. z.1.11, 299/8(,../lir. 1988. p.  1213. r.(i.  18 (1)reil): 11,1 E(;  16

decenilier 1942. za.11. CLilli '91.-/1,1·.  11,92. p. 1-(,735. r.0.211 ((_'cilliliti:.ie,(;rieketil.ilid): Hil iz.(; 31
mjj,·r Ivv.3.7.1.Ik (--l'  'c,2. /tir. 1<)')3. p. 1 - 1(,6.1, r.0.41 (Krau.).
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richter reke,isch.ip gereti.,aii de door het Europese beslitit beoogde dc,elstellitigell.
n.1.inliee de 111.ite ,·.111 her tiiogelijke rrije rei-keer verbatid hoildr.

2.5.6 C ,tt "itlsi ·

1)e (;e„ieetischap is een rei-htforde. Vergelijkbaar illet eeli 11.itic,il.ile recht,st.1.,I
hebben de regels die billileti deze Europese colite·xt totstatidkonieti ee,i t reledige
litiictie. Zij stelleii gretize,i a.iii het optredeii r.iii de Eutopefe itistellitigeti (waardooi-
reclitsbeschertiiitig kiti placitsviiideii) en daarbij leggeil zii gewetiste eedragitige,1 c,p
aaii de lidstateii eii de burgers. Hit betreft regels die kulitie,1 „·ordeti .1.,iigetiierkt .11<
'reclit iii stateti'. 1)eze korte schets is relevatit bij de Coilst.iterilig d.11  Ilet HofftrafL
rei-htelijke begitiselen erketit die deel uitniaketi rati de cotiitiiuiiazitaire reclitsorde.

Het legaliteitsbeginsel als zodatiig wordt uitdrukkelijk erkend. 1).it holldt liiede
verbatid illet hit overkoepeletide belang van de rechtszekerlieid. Iii de rechtspraak
v.111 het Hot- wordt de reclitszekerlieid veel.,1 cetitra.11 geiteld, \\·a.irdoor her ac)iiiA
niet eetivoudig is de rerschille,ide c)iiderdeleti rail het legaliteitsbegiiisel Ie (011-
der)scheideii. Duidelijk blijkt dat het Hot- aan her belang Vall cle justitiabele ecti
protiiitiente rol toeketit. 1).it is mijiis itiziens tiiet zoiider redeii. 1)e liationale bepa-
lingeti die ziiti gegrotid op Europese besluiteii oeti:Iieii iii\·loed uit op hit le\·eti r.,11
alled.ig, op velerlei terreiti. Met de totstandkoillilig eli -liouditig rail de Ge,iieeti-
sch.ip wordt niet Iiatiie een beter Europa voor de burgers beoogd. lieclitsbescher-
111itig verdietit nalevitig. en her rechtszekerheidsbeginsel speek daarbil eeti grote rol.

1)it accetit blijkt duidelijk bij de itivullitig vati drie cotiseqtietities v.iii het lega-
liteitsbeginsel. Iii de eerste pla.its wordt het verbod van rerug\\·erketicle kracht
expliciet aaii de natioii.ile rechters opgelegd. 1)eze viststellitig zal echter tiier tot
problenieii leide,i. Alle lidstaten v.iii de EG hebbe,1 dir begitisel iretiiee,13chappeliik
1)ar geldt nier voor de exceptie dat gittistiger bep,ililige,1 Zijil tlitgezi,iiderd vati her
verbod vati rertigwerketide kracht. Het HvJ EG laar de tiatioiiale rechters - roor-
alstiog - vrij otii te beslisse,1 in overeensteiii,11itig tiiet de eigeti werge\·ilig.

De behoefte a.iii rechtsbeschertiiing blijkt tereiis ziit eeii atidere rei-pliclititig
die het Hot-aaii de iiation.ile wergevers oplegt: er nioet spr.ike zijti v.iii eeti dilidelij-
ke stratbaarstelliiig. A.iti her h·x a·rt,i-beginsel liioeten de lidstateii gelioor geveii. Iii
die ziti wordt de ruiizite voor de lidstateii bij de uitroering rail EC;-regelgeving
beperkt. Ook hier zijii geeti (evidente) probletiieti te verwachtell. Zeker otiidat iiI
deze deeltionii \'aii het leg,iliteitsbegitisel geeti liarde eheii roort\·loeieii eil iii Ne-
derlatid het h·x a·rm-be Kitisel iii algetiietie ziii eeti ditidelijke pla.iti ititieetiit. Het
bovetistaatide laat otiverlet dat iii de praktijk probletiieti kutineti rijzezi bij de beatit-
woorditig vati de vraag of de stratbaarstellitig wel vokioetide duidelijk is gefortiiu-
leerd. Dat houdt echter verbatid illet het algetiietie karakter vati her h·x ll' rtil-

begiiisel. en liiet tiiet de itiviilling vati dit begitisel op getiieetischapstiiveau.
Ten slotte het laarste eletiient v,iii het legaliteitsbeginsel, de ititerpretatiev«iheid

vati de rechter. Bij eeti alf beperketide uitleg \·ati natioilaal recht a.iii de hatid r.111
richtlijncontimile uitleg. staar het belatig van de jUstitiabele centra.11.1)e richtlijxicoii-
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fi,riiie uitleg i$ dati ook iliet otibegre,isd. 1 )e plicht strekt zich liit rot het roorge-
whrereti liive,111 ,:iii h.irliiotiisatie. eli Lia.irl,ij killitieti slech[9 11.itioliale ilitroerings-
iii.1.itregeleii de wri-afreclitelijke aanfprakeli-ikheid \·aststelleti of verz„·areii.  11.,t her
HL)t' op dir pit,ir gre,ize,i Atelt.  w,1.11-dc,(,1- de rechtsbescheniiing \rordt gedietid.  i0
ook verkla.irba.ir \\·.ilitieer wordr gekeketi 11.1.ir de adress.iteii r.iii eeti riclitlijil. de
lid w t.1 tell.

1)e o\ er„Luiti eii ran her Hot over het schuldbegitisel zijii boeie,id. Zeker
\ Hor NederlatidE begrippeti, ilu her iiatiotiale ftrat-recht reel.11 wordr gen·peerd - iii
meer ot-titi,idere 111.ire - .ils ....11 rhulder.ifrecht. " ' Uit de reclitspra.ik van her H\1
E(; bliikt d.ir titt//,1 /10('it,1 si,it· a,41,111iet uitdrukkelijk \\ ordt erke,id .ils een begi,isel
r.iii geiiieei ifi-11.ipsreclit. Her teit d.it h it Hot-\\ i-ist op verfch illeti in Ii.itiotiale \\ etge-

i itig A hien 001" ceii iiidicatie. Eve,1.119 de \·cretiigb.1.irheid \·a,i ee,1 0telsel raii objec-
tier, .1.Tiisprakeli-iklicid Iiier liet geiiiee,iscli.ipsrecht. Pas watmeer de \verkitig \·.iii het
geiiieetiicliapwi'echt \\'Hi-dt gefrlistreerd. z.11 de 11.itiotiale bep.iliiig op weerstatid r.1,1
her Hot-utiireti. Hi*t betreft iii eeti dergeliik ge\'.11 iliet eeti op\·attitig over de iii\·ul-
ling vati Gclitild. iii.1.1 1- 0 rer ie, i be le n iii ieritig r.1 n her \·rii e verkeer rati bijvoorbeeld
g<,edereii. Het sclitildbegitisel is iii di ogeti r.iii her Hot-\·c,or de EC; tiier \·aii d.1.id-
„irkelijk belatig

Hij de frraffeii  treedi her Hof swretid op.  Hierbij speelt het directe verbatid
rilsse,1 onir\'eiiredige strati-e„ eti de realisatie \·,111 de aiiibiries r,111 de (ietiieetiscliap
ce,1 rol. Hi#t dc,elgrellitigetikarakter r.111 de EC; zoret erroor d.it de proportiotialiteit
1 .111 ·,[1-ati eti eeii st,11 ci,dc instizicrietic,1 111 14 r ,1,irii,ee de lidstiten reke,iing 11()etell
lic,udeti. in ielier LIe\'.11 \vatilieer het \-rije \·erkeer als ge\·olg \·.iii eeti <aiictie  ·c,rdt
beleiiiiiierd. C)p de .iclitergroiid,.11< breed k.ider. speek liet eremedigheidsbegitisel:
de koppelitig tziffet, dc,el eli illiddel is ,-ati belatig bij ieder optredeti rati de GL-
Ilieetisch.ip. A.1,igezieti de EG ath.itikelijk is rati de lidstate,1 if IicI vatiuit getiieeii-
<cli.ipsbelaiig rele\·.1,it o,11 re alleti tijde de evetitedigheid. zoals tieergelegd iii artikel
5 1.1.it<te alitic.1 VE.(;. iii de gate,1 re hotide,i. Het is de legitililiteit rali ge,lieeli-
9 h.ipeoptredeti die ce,i detik k.717 ()plopeti.

Uit liet \·00rga.111ile k.111 wordeti .iti:eleid dat de rechtspra.ik \·ati her Hyl EG nau\ve-
lijks .1.1,1 de 11.itioiiale 111,·ullitig van strafrechteliike begitifeleti iii de weg staar. 1)aar
\\.1.ir de ren ·eze,ilijking rati getiiee,ischapfdoeleti a.111 de orde is. bliikt wel duidelijk
IicI cuprallatioliale k.trakter vati dir satiietiwerkitigsverbmid. Bovendieti reke,it her
Hot- 60111111ige strafreclitelijke begitiseleti  I ,t het getiiee,iscliapsrecht.  Maar daari,i
beperkt het Hot-zich ook. Nu de bevoegdheid otii rechrstreeks in de strafrecliteliike
autotic,111ie -,1 de lidstateli iii te grijpet) is erkend, wordt de iti\loed ran de Ge-
tiieeiirh.ip op ,ilgetiicen urafrechreli-ike begitiseleti wellicht groter.

311      1 ): 1 1,111,1 21 11 13,). ),. 21 17: 1 1.ize\\ mkel-Suriliga  lt:imiielilik I gw). cilider,ilid:re p. 193. Lie bil\·,1,irlieeld
i, ,1. \'.iii Kempeti 21111-1. p. 949

HI I



1)1·11:12311 I'lili·11 1·VI{I I N.AIIL)N,111 SIR,4112[·Clli

2.6 Conclusie

1)e coi111111,17.7,1taire rechtsorde is bijzonder.  Uk de jurisprudetitie rati het H\·j  EC;
blukt deze karakterisen,ig: cle reclitsc,rde is eeti reclits[reek· e bic)11 \·.111 reclite!1 211
plicliteii roor lidstateii eti huti bitrgers. 1,1.irbii heett het .ititotionie getiieelischaps-
recht  voorratig op  her  liationale recht.'12  1)e  Genieetiscliap  kati  alleeti  optredeti
bititieti de gretize,i v.111 de coege,rizeii beroegilhecleti eli doelstellillgell neergelegd
iii het EC;-rerdrag (atiributiebegi,isel). 1)e begillselell vati si,bsidi.iriteit eii e\·e,ire-
diglieid regtilereti de toepassitig r.iii deze beroigilliedeii, e,i zijii ila.110111 vati bel.itig
\·oor de itivloed v.iii her EC;-recht op natiotiale wetgeritig. De geiiieetisch.ipstrouw
(.irtikel 1 1, VE(;) is evetieetis \·.iii bel.ing roor deze i,irlc,ed: op basis r.1,1.irtikel 1 11
VE(; eti de betretti·tide reclitspraak v.1,7 her H\1 EC; zij,1 de lidstateii verpliclit alle
alge,iietic of bijzotidere 111.1.irregeleii te tretfi·,i die geschikt zijii 0111 de tiaki),iiitig v.iii

.,1,coitiiiiutiatitaire liatidelitigeii te rerzekereti.     Hiertlit volgt etierzijds dat de lidst.iren
.illes iiic,cteii ti.11.iteii of .iticli.iffeii \\·egetis strijd 11,et geiiieetiscli.ipsd )elitellitigeii.
Atiderzijils ilioeteil lie lidstateii uitvoering ge\'eti aaii iii.7.irregeleti eti beleid \·.111 de

314
(;eliteetiscliap.

Her strat-reclit is tiiet rrij vail geiiieeiischapsitirloed. Het pritiia.it vati de verwe-
zetilijkitig van - iliet strafrechtelijke - getiieetiscliapsdoelstellitlgell is hier iii grace
iii.,te deber aa,i. V.inuit de behoette Ie werke,i .1.iii ee,1 stabiel Europa spatitieti de
lidstateil Zich iii \·c,or verga.itide i,itegratie op basis vati lier rrije verkeer van goede-
reti, personeti. dietisteii en kipit.1.11.1)eze aiiibitie kaii ertoe leideii dat lidstatell op
ecti bepaalde wijze liiet het liatioil.ile strafreclit tiloeteli of ktintieti (itiiga,111. iii die
ziti vitidt de beiti\·loeditig titet rechtstreeks pl.1.irs.

1)e betrokkenlieid vati de EG lilet her str.,frechI g.iat gepa.ird illet aaiidacht r.iii
her Hof vour strafreclitelijke begitiselen."' 1)eze geveli ijiet tiatiie itihoud Jati
rechtsbescheniiitig eti. daarniee verbatid houdelid. de bi,iditig v.111 de overheid .1.iii
gretizeti. Zowel de wetgever als de rechter krijge,i kaders mee. Ilechtszekerheid eti
legaliteit, ereiials de proportiotialiteit vati stratli·11 spele,1 eeti 1-01 ill Lie rechtforde \·.iii
de (;eliieetischap. Natioticile we[gevers eii recliteri dictieti reketiiiig te houden ilier
deze (strafrechtelijke) begitiseleti ook bii her tiale\·en v.111 Europese plicliteii. 1).1.irbii
lijkt het H\j EG vanuit de doelstellitig rail de EC; een duidelijke ke,ize te iii.iketi
roor priticipiele  ·aardell. Thetil.1's die ilier direct raketi .1,1,1 her bewerkstelligen r.iii
reclitsbescliertiiitig bij de verweze,ilijkitig \'all ge„ieetischapsdoeleti kereti niet [crug
iii Europese noniistellingeti iii zodanige vortii dat zij daartiiee doorwerken iii het
tiatiotiale recht vati de lidstaten. Voorbeelde,i hien·ati zijii de uitzotidering op her
verbod vali terugwerketide krach[ ten .7,ilizieti vati roor de ,·erdachte gutistiger
bepalitigen eti her schitldbegitisel.

312  §2.2.1.
313 „ 2.25 e,1 6, 2.3.4.

314 & 2.3.

313 i 2.5.
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1)e uitspraak vali het H\·1 EG itizake de beschertiiiiig van het milieti door middel
\.ili IicI strafrecht is iii algetiietie ziti helcler: directe betiioeienis vati de Europese

31(,iiistellitige,1111et het n.irionale strafrecht is toegestaan.    Er kunnen redenen Zijil 0111
iii een t'ichtlitti de iiatioiiale r\·etgerers op directe wijze te verplichteii het strafrecht
iii orereetiste,1111iing te bretigen Iiiet de eiseti die uit het betretiende Europese
beslitit voc,rt,·locie,1, roor zover aaiipassitig tiodig blijkt te zijn. Gezieti de standpiin-
ten v.iii de 00111111issie eli her Europees Parlenient is het niijns inziens verantwoord
0111 de renrachting ziit te spreketi dat directe benioeietiis met het strafrei-ht zal
toetie]11eii.

Eeii wiiziging van het strati-echtelijke systeein als zodanig wordt nier beoogd.
1)at betekelit tiiet dat (alle) lidstaten de uitspraak onderstezineti. Gezien het kai:akter
\·.iii bet strafreclit eii de batid lilet de natioliale foevereiniteit is een groot aalital
lidstateii r.711 ziienitig dat eeii itidirecte bevoegdheid op grond waarvati het strafrecht
kati worde,i beitivloed. onvoldoetide is. Hierbij speelt de 111.ite waarin her strafrecht
wordt geraakt geeti etikele rol: iedere vortii vati invloed op grond van secundaire
getiieetischapGrvergeving wordr 011\venselijk bevoliden. Nederland keiiiiierkt zich

door eeti geiiieeiischapsreclitelijke de,ik\vijze. Voor de verwezetilijking van bepaaide
dueleti kati direct itigrijpeti iii de strafrechrelijke autoiioinie zijii aangen·ezen. Her
waarborge,1 r.in iiatiotiale karakteristieken v.in stratrecht voert niet de boventoon.

De ver\\'ezetilijkitig vati anibitieuze doelen is in de jaren vijftig van de vorige
eezir iii gaiig gezet. eti lieeft zicli si,idsdien verder olitwikkeld. 111111iddels raketi de
gevolgeti van deze otitwikkelitig iii toeneiiietide mate her Iiatioiiale strafrecht. De
Etiropefeiiitegratie - 1\.1,irrooi de lid<tateiizelt-itigrote iziate ver.ititwooidelijk ziill
- l.iat het Iiatic,11.ile strafrecht tliet liiiks liggeti. Lidstateii Zijn da,ir iii het algeiiieeii
tiiet blij tiiee tizi het strafreclit veel.11 wordt a.itige,iierkt als een rechtsgebied dat sterk
is verbotideti met 11.itioiiale culti,ur e,1 tradities. Vatillit de ged.achte dat strafrecht het
uiterste 111achtftiiiddel \·.iii de overheid is, is verbotidetiheid niet de tiationale soeve-
reitiiteit tiiet zo vreetiid. Iii\·loed op dit rechtsgebied lijkt deze karakteriseri,ig Vall
het stratrecht te beiiadrukketi.

Het 001-deel over de rerholiding tlissen het geineenschapsrecht en het straf-
rec|it i< ilaar lilijil ilieiling geeti kwestie van juridisch goed ot-four. Het staticiputit
rati Chet nieretideel vati) de lidstate,1 is geworteld iii een t-undatiienteel ander uit-
(,angpiint d,111 de ille,iing(eti) v.iii bijroorbeeld de Conitiiissie en her Europees»
1'.irletiieiit. Eti jitist bij eeti bel.itigrijk oiidenverp, zoalf de foe\'ereiiiiteit op het
irebied vati hit strafreclit, is het niet eetivoudig 0111 (eveii) at-stand te tieiiieti vati de
eige,1 vifie. 0\ eri „etis . ook \,·aii tieer sprake zou zij n \ .111 wederzij ds begrip. zal her»

rerschil iii op\·attitig tiiet eetivoudig kulitieti wordell overbrugd: daarroor staaii de
st.lildplitireti te zeer tegellover elkaar en zijn de bel.ingen te groot.

31(, S 2.4.1.5.
317   4 2.4.2 et, 6 2.4..3.
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De derde pijler en het nationale strafrecht

3.1 Inleiding

3.1.1 .4,·ht<'1, '011 dsc·lic·ts

De behoefte aan sanienwerki,ig iii Europa na de Tweede Wereldoorlog resulteert
onder andere ill de conimitiiautaire rechtsorde. Bitineti de supranatiowle Eitropese
Gemeetischap konien aaii de instellingen vergiande bevoegdheden toe. De oorzaak
hiervati schuilt onder andere in het feit dat de bevoegdhedell zijii gebaseerd op ruitii

geforniuleerde doelstellingen. V;iii de oorspronkelijke anibitie om vergaande eco-
110111ische integratie te bewerkstelligen, gaat een olievlekwerkitig uit. De 111,iatrege-
len die bititieti dit kader worden getionien, leiden tot invloed op de strat-rechtelijke
autonotiiie van de lidstaten.' Daarniee behoort dit rechtsgebied, dat nauw is verboll-
deii niet de nation.ile cultuur eli tradities, 11iet toe .7,711 de Geiiieetise-h,ip: voor het
strafrecht is een apart kader otitwikkeld.

hi her Verdrag betreffende de Europese Unie worden de anibities op strafrech-
telijk terrein expliciet geformuleerd in titel Vi VEU, de derde pijler van de Europe-
se Unie.1 Het eerste artikel vati deze vitel tornitileert het allibitieniveau iii dezeti

haast op poetische wijze,-' namelijk  "(...)  de burgers  in  een ruinite van vrijheid.
veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid (. ..) verschatten door
de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied van
politiele en justitiele samenwerking in stratzaken.   Dit doel wordt vern·ezeiilijkt
"(...) door het voorkonien en bestrijdeti van al dan niet georganiseerde criniinali-
teit.-4 Op basis van dit artikel wordt, met behulp van de iii artikel 34 VEU beschre-
ven instrumenten, door de lidstaten het nationale strafrecht rechtstreeks bettivloed.

3.1.2 Pla,1 vati bellillideling

De vraag is iii welke mate de bevoegdheden van de derde pijler itigrijpeti iii het
nationale materiele strafrecht. en daarliiee welke ruitiite voor de natioliale wetgever
bestaat oni ativegingen te iiiaken op dit terrein. Hiervoor is het van belang te atialy-
seren iii hoeverre de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de toenemende Eitropea-
nisering van het strafrecht ill dit kader. en op welke wijze de Europese instellingen
iii de intergouvernenientele derde pijler satiienwerken.

1 Hoofdstuk 2.
2        Zie § 1.-3.
3      Zie Klip 2111,5.i . p. 7. ilie cpreekt o\·er her zeer hc,ge \'i)CE<r„k
4       Zie artikel 29 tweede alinea VEU.
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Iii de eerste plaats wordt de olltwikkeling van de strafrechtelijke samenwerking
rot ian lie[ Verdrag vaii Maastricht geschetst (§ 3.2). Daartia volgt de stalld van
zaken onder zon·el lier Verdrag vati Maastricht, waarbij een foniiele rechtsgrondslag
voor deze s.imenwerking werd gecreferd, als het Verdrag vati Atiisterdam (§ 3.3
respectievelijk § 3.4). De situatie die iliet her laarste verdrag is ontstaan, wordt
diepga.ind beschouwd. Het is inliliers het harnionisatiestreven in de Amsterdanise
derde pijler die de \·raag naar de uitgatigspunten vati het nationale (niateriBle) strat-
recht op Eherp heeft gezet.' 1)e aandacht gaat niede uit naar de algeniene doelstel-
ling vati de strafrechtelijke sanietiwerkitig. Daartia volgt een uiteetizetting van de
hziidige statid v.iii zaketi: op welke \\·ijze wordeti de beroegdhedeti iii de praktijk
aatigewend (§ 3.5)? Na een korte zikeenzetritig van de beoordeling door de Coni-
tiiissie raii de praktijk onder de Atiisterdainse derde poler vati  1999 tot halverwege
2()()4 (§ 3.6). volgt de coticlusie (§ 3.7).

3.2 Wat aan het Verdrag van Maastricht voorafging: strafrechtelijke

samenwerkingsvormen in de marge van de Gemeenschap

V66r de inwerkingtreding vaii het Verdrag vati Maastricht, het verdrag waarbij de
Et,ropese Unie her levenslicht ziet, bestaat slechts de comiiiunautaire rechtsorde.
Hit vorige hookilstuk gacit over deze, sitids het Verdrag vati Maastricht, eerste pijler.
lA daar iliet alles besproketi? Strikt getiotiieti nier. Watit iii de schidilw van de inuren
r;111 de Europese Ge,iieetischap ontwikkeleti zich strafrechtelijke s.inienwerkings-
\·ortiien die uiteitidelijk in de Europese Uilie warden opgenoinen. Die otitwikke-
ling wordt gestimuleerd door het bestaan van de Genieetischap, niaar betreft niet de
cotiii]izinatitaire rechtsorde ze]E

3.2.1 11 21*(,rocpet,

Met de itiwerki,igtreding v.iii de  EEG  in  1958 verbinden de toeniiialige lidstateii
zich rot de itistellitig vati een geiiieenschappelijke 111arkt. Het fundanient van deze
niarkt Wordi silldsdien gevor,iid door her vrije verkeer van goedereti, personen,
dietisteii en kapitaal. Met de ecotioniische integratie neenit de codrdinatie van het
1110lletaire beleid iii belang toe." Dat de econoniische hervortiiingeti ook een poli-
tick doel dienen, konit tot uiting in het begin van de jareti zestig van de vorige
ee„\1'.3 Dit io eeii belatigrijke verbreding iii werkveld.b

5          l lei Verdrag ,·.iii Atiix[erd.ilii lag gi·o[eti,leel  tell grolid lagaaii de 11(iritte Euro<tr.,frecht. Zie §  1.2 eii

(,         Z„ n·erd m 1972 de 'mcilictaire ,latig' ilige\· ,ei·il („·aartiiee \\·erdgeprobeeril de \\·isselkoeneti tu+ceti de
Ic):litii,ilige ze, 11,1.tateti ,tabiel te 11(,lideli). die 111  1979 „·erd I·en·.iligeti il ,or her Europec. Mi),ietair
Srel\el (EMS).

7          1-)it blijkr bijwortieelil  uit ropt,i.ieelikolitsten  tu*sell  regerillgelelders ell/ot' lilime[el-4 die  #·.lilat' I c)6 1
rege h i i.icigplaa t;,·inde ii. Inde prak[ijk hebbeii de ze oliti i,oeti i igen zich verder <„im·ikkelli. Sii id  de I '.1-
rij:e  Top iii  1974 ,\·ordt er officieel \·ali ile E.urope c 11.1.1.1 ge,proketi. Zie K.ipte>·n & VerLoreii \.iIi
I-lie, ii,lat 2111)3. p. 24 eii 1 48: !..tui·.ian & T till ille,·illativ 21 11 13. p. 311: Leti.i:irr, 8, Vati N Liffe 1 2111 13. p
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Door eti naast de aanvang van econ0111ische en 11ionetaire integratie tieeiiit de
wederzijdse athatikelijkheid russell de lidstaten toe. Het is tiiet vreetiid dat zowel ter
roorbereiditig r,iti als parallel aati deze ititegratie aidere <,7111etiwerking. verbaiidetl
tot stand konien:' 0111 te voorkonieii dat de gemeetischappeliike niarkt criiiiitiele
activiteiten iii de hand zoit werketi. ook niede gezieii het feit dat trensoverschrij-
dende proble,iieti intensiveren. wordt de noodzaak vall sallietiwerkitig op lier gebied
vati douatie, politie en justitie voelbaar. 1" De sa,iienwerkitig op strafrechtelijk terreiii
kotiit tot stand buiten het kader inaar wel in de illarge van de Genieetischappeti. 11

Het begint bescheideti iii de jareti zeventig v.iii de vorige ecu„· door de instelling
va 11 iii tergouvertietiietitele werk groepe,1 die zic h bezigh oiide 11 111et gretisoveisch 1-ij-
dende aspecten vati bitinetilandse zaken en justitie. 13 EOn van de beketidste s.1111eii-
werkitigfroniieii  is  de  iii jutii   1975  door  de  Eziropese  Itaad opgericlite Trevi-
groep." Deze groep bestond itit eeti structuur rail verschilletide eetiheden die zich
bezighieldeti iliet de (door het woord 'Trevi' tor uititig gebrachte) otider\\·erpeti
rerrorisine, radicalisnie, extreniistiie eli ititernatioiiaal geweld.

14 13

1.2.2 Dc Eitrolk'Sc' Aktt·

De Europe<e Akte. die op 17 febnlari 1986 wordr otidertekend, geeft de strafrechte-
lijke satiienwerkitig eeti sterke itiipuls. "' Behalve dat het verdrag de cotirdinatie van
de buitetilandse politiek van de lidstateii - onder de tioenier Europese Politieke
Sanienwerking (EPS) - institutionaliseert lilet het oog op sanienwerking, 17 krijgen
de ecotiomische integratie en de politieke s.inietiwerki,ig vatiat dat Iiionient een
genieenschappelijk doel: de Eitropese Unie. Deze tertii wordt gebruikt iii liavolgilig

72-73: Oppertii,iii 199<), p. 125.
8      Met de tenn '\·erbreding' doel ik op de toevoegilig \.iii beleid rerrehien .im her werk,eld \·.111 Llc

(;enieetischap en /ofde Europece Ulii e (de tertii 'verl,reililig' wordt overigeti  ook #·.i.1 k gebruikt cii„,le
toetreditig ,·ali meu\\·e lidst.iteli .wn te duideli) . lA 7.11 ook gebritik iii.ike,1 1·.iii het begrip ,·erdiepitig
Hieri,iee doe| ik op de ilitelisi\·erilig viii de iliftitutioliele structuiir.

9       1.eliaerts & Vati Nuffel 213(13. p. 57.
111      WRR. S/,let'a,irdie/ic·id m di· Eitrop,thic·de litit· (rapport lir. 63). Ileli H.1.ig: Silit Uitge,·er  211113. p. 1711
1 1        1): Willl  ·ijst opeen .1.indiiiotie,·en ilie inzilti algemmiheill hel,beli bugedrage,i .1.111 de otit\\·ikke-

litig :ali de w iie n„·ei·kilig op het teri·elli r·ali.jus[itie eli binlieill.indw zaken. zo.,1, de toen.m ie \:in pro-
bleni:11 111er een gretiso\·ers:hril,ielill k.ir:ikter: de fioodz.:ik ,·.iii cotiipelifatoire iii.1.itregeleii ,·mir bet
,·rij e persolie m·erkeer: ile grote aalicrekkitigsk r.,cht vaii de (;eiii e e nsch.ip iii wiietiliatig lite[ Lucie ieli,le
   eers[.111,1 tege n i 1111111 gratie,rm 1 11 en: eti ile ic,e i iei i w „le .dh.m kelil kheid door gre Iism enclirijdelide hu-
weli iken en .irbeid. Zie WRR. S/,lei·,tardie/14·id in di· 6,11-0/1,1/irrdi· I ilic· (rapport nr. 65). l)en Ila.ag: Sdu

Ui ge\·er' 2{11 .3, p. 199.
1 2        1)e,i Boer &· Wallace 21)(1(i. p. 4<)4-4()5: 1 )e\·roe d· W<„,ters 1  ),)6. p. 666-672: Leti.lerts & V.m Nliffel

3 )113. p. (,9-711.
0       (Ters[eli, & Pradel 211(13. nr. 151): l_enaerts & V.Iii Nuffel 211113. p. 69-711: 1 )e Zu·.1.iii & Bulteiia 211()2.

3·Miat p. 264.
14 Zie Vali der Sclialis & Van Biliireil 2(1114. p. 9. ,·0 ,r eell relati,·crilig 1·,111 de relatie tu.e,1 het n·ocird

fre,·i eii de desbetreffende olidenverpen
15     C:orsten, & Pr.idel 2( 133. p. 167.
1(,        S\\·art 21)11 1. p.  4. Lie ook Schutte  19(,2. p. 534. Verl.oren i·,iii Tlietii,iat *[el[ liat de „·.1.irde ,·aii  de

Eur(,pe4e Akte niet Agelegen iii tite,i\\·e jun,lische ii,oge}Ukhedeli tor beleid:lierliwngeti. murin "(...)
her lielpeti beviamde politieke en bu,igett.irre rs·eer<t.mdeii t.  .) re o\'em·i,ilieri." Zie Verl-or:Ii ,.111
 lietii.1.12 1986. p. 464. Zie ,·mr de Eurcipeve Akte ook S 2.2.2.

17      Keli kelinierk hien·,11114 dejuridi,che erketitiilig ,·,iii cle Emopese lia,id. zie .irtikel 2 Eurcipe4e Akte.
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rati  de  Plei-htige  Verklaring  vati  Stuttgart  ilic  1983.  Weliswaar  ,<i,rdt het begrip
tiergens roorzien rati een coticrete itihoud. wel blijkt de wens oni verder te ga,ill
dati op grotid van her EEG-verdrig mogelijk \fordr be\,otideti. Er oii[staat de idee
d.it tiieuwe  tappeti tioodz.ikelijk zijn. " Met een beroep op de veil.ingelis  'ali de
Europese volkereti \\·ordt het tiastreveti vati nietiwe doelstellitigen geexpliciteerd.'"
1)e verbreding vati de anibitie blijkt ook uit de ititroductie van de 'interile 111arkt'.

die parallel loopt aan het doel ran een gemeenschappelijke iiiarkt.1"
Artikel HA VEC;1' is aaii de tiieu\ve dc,elstellitig gewijd. Het artikel bepaak dat

de ititertie tiiarkt eeli ruitiite 0111\'at "(...) zonder bilitieligrenzen waarin het vrije
verkeer r.iii goedereti. persotieti. dietisten eii kapitaal is gewaarborgd volgens de

..bepalillgen ,·.iii dir verdrag."-- ill de loop van een periode die eitidigt op 31 deceni-
bet-  1992  111oer deze rititiite. die alleeii k.111  tiilictiotieren  op basis va,1  wederzuds
\·ertrouweii. geleidelijk toI statid worden gebracht. 1)oor de gestelde datitill oiltst.1.it
druk op de lidstate,10111 tijdig zowel de interne tiiarkt daadwerkelijk te realisereti als
Ie ga.111 s.itiienwerketi op her terrein van o,ider andere niisdaadbestrijditig. 1)eze
1.iats[e ronii v.iii fai,ietiN'et-kbig client ter coiiipetisatie r,711 het wegvallen vaii de
persotieticotirroles a.111 de biiitieiigretizeii v.iii de Getiieetischap. 11( lidstatell lijkeii
z i c h te re .i li s e 1911 d a t d e a tsc h a th 11 g va t i d e bi t i t i c ngre tiscc i t i ti oles ge v ol ge n hee tt vo or

andere beleidsterreitien die, zoals het strafrecht. veelal tot de kern vati de nationale
soevereitiiteit behoren.

Het boretiAta.itide blijkt uit de verklaritig die aa,i de goedketilitig r.zil de Euro-
pese Akte is gelieelit. hi politieke ziti verbilidell de lidstaten zich toI satiienwerki,ig
..,l...) reil eilide her rrije verkeer vati persotieti te bevorderen (...). otiveniiinderd de
bevoegdhedell Vall de Genieetischap. illet Iiaiiie wat betreft de bitinetikonist. het
verkeer en her verblijfrati otiderdatien iii derde landen. Zii werken ook sanien roor
I\vat berreft de besti i i di ng r,ii i Ierroristiie. m ifdaad. drii gj e,1 illegale hai idel iti k zin·st-
root-\verpen en atitiquiteite,i."1' A.711 de laatste volzin hecht ik belang. De bestrijdiiig
\·ai, critiiiti.iliteit wordt i,iet direct gekoppeld aan liet vrije personetiverkeer, niaar
valt d.tar ook niet gelieel buiteii.'4 De lidst.ireti ervareti ill ieder geval dat met het
00% op de totstatidbrengitig v,111 de interne niarkt v66r 31 decetiiber 1992 een (zeer)
breed perspectiet-,iodig is: de algetiiene temi 'tiiisdaad' breekt de opsotiitiiitig als het
ware opeti. De a.itiwezigheid v.111 de essentieel bevotideii verbreding wordt onder-

1 M       I'reailibule Eunipe.c Akie. "|in·.111 m ertuigil ,1.It cle hurcipe,e ged.ichic. de bereikte re,illt.iten op her
teri·etil \ all :,·,111„1111.,he zilregr.ltle eli ,le pi,litieke wileilif·erkitig. ,11 ook ,le m),)diaak \·aii illell\\·c
c,i i[\\ i kkelti,g:11. be.Ii][\\·o,ir,1:11 .u,i de wrlatigem 1·.111 de turil„ w lielllOCrati.che \· ,ikereli ( .  .) .

1 9        1 let beroep cip de \ ci I.lilge,10 3 .111 ile Europese \·c,lkereli 1, i·ocir zoF·er tilij beketid itiet gelia:eerd op e,jig
et 1 41:riscli „11,1, 1·1<,ek. 1 ).1 r de.,31 1 J.liik  de burgen \·.ii i de (,eliiee 11.chap \\·ordel i .1.111 Melia .ild (3111 lite u\\ e
£14 k I.tellilig. 11 111 liet le ·eli [: r, iepel i. 01 ider,[reept 111,1 n. i,izie,10 ile politieke. idefilcigi„ lie laililig.

211       I l ie,·1111 1, lier Wi[1„,ek '1 ): , ,)lt,),)ii ng 1.iii de i titerii: iii.irkt  \·.1,1 de ('„,111,1 we \ .iii liel.jiig. C OM<85)
311 I ilef. Her (111„ ,cluke) 011,1:mlieidru,xeii ,le 'g,emeeii<,11.ippeliike m.irkt' eii dc 't,itervie iii.Nkt' lililft
m dir „Ii,lerzMk bllit,11 be:clloll\\ Ilig.

21     Ai·tikel 13 Euri,pe,e Akte.
22     Artikel MA VE(;.
2.3      ('OM(883 (,-1 1 Jet . p. 2.
24      Alid. t·. zoii .1:/: ti..,egili  a.liter\\·ege /1111 gel.*11.
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fteutid door ee,1 alge,iietie verklarille bij Otider atidere hit uiteitidelijke arrikel HA
VE(i. De lidstatell behouden zich als het ware het recht \·our 0111 nia.itregelen te
treffeii die zii iioocizakelijk achteii itizake de bestiijdilig v,111 teiroristiie. 111isda.id.
drugs en illegale hatidel iii kunstvoonverpeti eli antiquiteitell.'< Uit her voorgaa,ide
volgt dat lidstatell her dod, zoals lieergelegd iii de Europese Akte. op eeti ntitiie
wijze nader itihoud wensen te gereli.

Na de iiiwerkitigrreditig vati de Europese Akte blijkt dat bij de realisatie \'an de
iliterne niarkt. w.1.in'oor under atidere eeii vrij verkeer van perscitie,1 tiodig is. spi-.ike
is van een tegenstatider: tiatiielijk her teit dat het vertrot,weii rati (etikele) lidstatell
iii de eigeti rechtsorde sterker is dati het wederzijdse vertrotiweii tusseti de lidsta-
tell.3" Door deze houditig wordt de gecreeerde bevoegdheid r.iii arrikel HA VEG ter
discussie gesteld. 1 )e liiogelijkheid 0111 op basis vaii deze reclitsgrotidslag niaarregeleti
te tienlen zo,rel teti behoeve Vail de realisatie vati de interne 111.irk[. als ter coilipeti-
9 .1 ti e va n h et \r eg\·a l l eii v a t i d e b i t i ti e,1 gre, i zen o p bij ro o rb e el d ·4 t ra fre c h te l i i k te ri e i i 1,

word[ door deze bestiiettitig voor de toekotiist beperkt. Door cle reikwijdte \·.111 ee,1
- door alle lidstateti tezatiien overeetigekotiien - artikel iii twijfel re trekken. wi)r-
den ook itidirect vraagreketis geplaarst bij de bevoegdheid v.iii de C;e,iieetischap.
Het Keven rati itihotid a.in bepaalde getiieetischapsberoegdhedeti blijkt. r,·ellicht
eziigszitis rei-rassetid, 11iet zo eenvozidig te Zijil

De Cotiitiiissie spritigt hier haiidig op in. Iii 1988 verschijtit een rapport be-
treffende de oplietting \'ati de persotieticotitrciles .1.111 de bititietigienzeii r.111 de
Geiiteetischap.1 Hieruit blijkt dat de C:Oillillissie na de inwerkingtreding ran de
Europese Akte ititergouvernenientele initiatieven expliciet stilliuleert. Zij rechtvaar-
digt haar betrokketiheid bij supratiatio,iale en ititergotivertie,iientele s.1111eti,verking
111et em beroep op haar rol als bewaker v.iii her algeineeti belatig vati de coititiiu-
tiautaire rechtsorde. Ee,7 treffend voorbeeld is de opmerking die de CollitiliSSie
plaatst bij de Schetigen-sainetiwerkilig, waaraan verscliilletide lids[.iten deelnetiieti:

"1)e (011111ii:vi Meint Lied .7.111 ile werkzaaitiliedeli I·.11) de (;rc,ep 1·.iii Scheligeti.
0,1idat zij dit bijz„,ider nuttig acht bij het ti,rtiiulere,1 ,·m haar eige,1 ideeeti iii de
ruiiliere colitext \·.iii de (;ei,ieetisch.ip cti liet haar iii stait stclt crop toe te zieli Li.it Lie
we rkz.7.11 iih ede i i \·ai ) Sc heii gell re re ii igh,i ar z iji i m et he t coi ii i ] 11111.i u tai re re cht ei 1 11 ic t
de doel:tellitige!1 \·ali de Genieencchap. Het i. echter geeli zi11, de bedoelilig vaii de
Cotiti,iiswie de vi,c,ruitgaiig tegeil te lic,uden op gebiedeii 1,·aarop deze kali worden
gel-eallfeerd. 3

De reactie biedt itidirect itizicht iii de hotiding vati de Clotiitiiissic: op basis \'.iii de
liatidelitigen van de lidstatell ic de verwezetilijkitig r,711 66ii groot eti sterk Europa

35           (:OM (>48)  (,41 I det  .  p.  2.
2(1        Lie \·uor ee,1 k,irte 111[:en/etritig \·.111 Lic .clirri)\ cr.e (1\ cr her , ril per,(71]eii\:rkect· 1 ):\·rcie & \C'(11,ter,

1 <)(,6. p.  (,63-(,64.
27     (:OM<88) (,411 ,let
28      (-OM<MI) (,411 def .. p. 3. Her liliti.,[let-1.111 ellk:le 11,1.t.iteil (,Ill Scile,lgen i ii het I., ell te roerell. 11„, Ilir

de ( : 0111 i l i b;i e ' .i l>n !, il e,·11.I k . il i, i l l i .i r.il l : 1 m e \ c i k i i i. b i tz , ), i d e,· i i i i. r e...1 l i t
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geeti \ olstrekt otigeloofu·aardige ven\'achtilig. De Coiiziizissie laa[ de Europese
ititegratie zijii natiturlijke weg vitideti. Wat betreft de betekenis van '6611' Europa is
het interessant dat de Cotimiissie enige overwegingen later expliciet stelt dat de
atbakening cussen cotiitnutiautaire en ilitergouvertienientele sanienwerkilig cell
delicate kwestie is.2" Zij wil zich laten leideti door praktische resultaten en zich niet
richteti  op vraagstukken die tor de juridische doctrine behoren. 3" iii lijn tiiet her
voorga.inde citaac tiieent de Coiniiiissie dat illet het bewerkstelligeti v.iii een vrij
pei-sonenverkeer de coniniunautaire wetgeving beperkt dient te blijven "(...)  toI
gevalle11 wa.trin de uit her conitiiuniutair recht voortvloeiende rechtszekerheid eti
unitoniiiteit het beste instrument zijn oni de nagestreet-de doeleinden te bereiken.
Hieraati koppelt de Coniniissie de overwegiiig dat het iii dit stadiuni vooral aan-
kollit op de intergouvernenientele sanienwerking. Het statidpunt dat deze sanien-
werking de voorkeur verdietit, is op dat 111011ient de enig werkbare opstelling. Juist
roor het belioud \·ati eetiheid bititieti de beoogde Eitropese Unie kan de Coniniissie
11iet anders dati het stitiizileren van de intergotivertienietitele weg. Door nliddel vati
kleitiere verbanden buiten de tiiuren \·ati Europa kati de satiietiwerkitig op dit
gevoelige terrein worden verdiept.,2 Her verledeti heeft al nieerdere inalen aatige-
toond dat dit eeti goede werkwijze is. Daartiaast blijft de Coni111issie benadrukken
dat de c01111111111autaire weg nioet wordeii gevolgd.

Voorts wordt gewezen op de noodzaak van haniiotiisatie van wetgeviilg, ook
op het terreiti r,111 het strafrecht.  Iii het rapport, d.it twee jaar tia de itiwerkingrie-
ditig vati de Ei,ropese Akte verschijnt, wordt verwezeti ilaar het Witboek vati de
Cointiiissie uit 1985. lteeds toeii werd .iandacht besteed aaii die gebiede,1 welke
verband holiden lilet her vrij persotietiverkeer. Bepaalde niaitregelen passeerden de
revue. \\.1,irotider de oriderlitige aatipassing vati zowel wapenwetgeving als de
wetge\*gop het gebied r,711 de verdovende niiddelen. Met de Europese Akte
wordt lilet het oog op de iiistellitig eii werkiiig van de interne 111arkt Chet huidige)
artikel 95 VEG ingesteld. " Op basis vati dit artikel is hartilotiisatie van wergeving iii
algenietie zin niogelijk. 14 De Coliiinissie en de andere itistellingeii tienieti echter op
dat 1110,1ient het St.lildpunt iii dat de EEG niet bevoegd is tot hariiionisatie vati
stratwerge\·ing.-" Dit rerklaart welliclit ook het feit dat de Cotiiniissie intergouver-
tieilleiltele itiiriatieven stinitileert. Zij is iii 1988 vati iliellilig dat  '(...) ofschoon eeti
harnionisatie vati de wetgevingen van de Lid-Staten op dit gebied op lailge terillijn
tiuttig is, (. . .) echter iii de eerste plaats de inaatregelen [dienen] te worden gedefini-
eerd die otiontbeerlijk zijii o,ii iii 1992 de afschatfing van de controles aan de bin-

29      (-OMCHH) WHLief.. p. 4.
0    COM(88) 6411 deti. p. 4. 1)<,0r her gekozen .,aiid.„ht,pri,it \\·ord[ het tiioge'Uk mi di :u:sie o\er

legitlillitic uit lie \#·cg geg.1.iii.
31      COM(88) 6411,lef.. p. 4.
32      WRIL. S/,449,irdieh,·iii iii di· Eitiwi,ibn·,1,· I ilic (rapporr zir. 65). 1)51 H.lag: Sdu U i [ge\·ers 2(1113. p. 175.
33      Het tcieli,iialige.irtikel !111)A VE(;.
34        Zie  ,·our 11.kilere  itifonitatie  K.ipre\·11  &  Vel·LI>reii  ,·.Iii  -[hem.a,it 211113. p. 263-266: Letiaerti &  V.m

Ntiffel bw. p. 2(,  -277.
35    Zie Ki·icten 211114. p. 21)3-2114.
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tietigretizeti liiagelijk te iii.iketi." "' l)e ( :0111111issie. als beri:iker rati de Colililitillati-
taire rechrworde, kiest dtiidelijk roor de iiabije tockonift. War betrefi de latige
reniiij,1 kali erc,p wordeti vertroziwd dat 11.irtiio,iis.itic rati werge\'ing z.11 blijreti
plaatsvitidei 1, zeker gezie11 .irtikel 95 VEC;. 1),t harniotiisatie \·ail Str,ifu'etge·ville eitid
j.ireii tachtig ran de vorige eeti\\' iii de lijii der \·en,·achtiiig ligr, ,·itid ik acliter.it
beoordelend een i,irge,11.iakte zaak.

i.2.1 Het Pal,ti,i-dommou

C;ezieti de borelist.latide schets kati ik 111 ij vindeti iii de stelliiig r.117 ST'art d.it railat
de inwerkiiigtreding r.iii de Europese Akte de strafrechtelijke s.itiieti\reikitig iii het
teken koiilt te staan vati coiiipens,itie v,111 11,idelige gercilgeli rati hit ne,Ir.ille,1 v.111
pei-sotieii- eti imedereticontroles A.111 de bijinetigretizeli vati ile (;eliieenscliappeti.
I )e  Europese  Akte  if eeti  belatigrijke stap  die.  zoals  otider aiidere blijkt  uit  Iici
! 1 leili iii•i\·er<, hil or er de reik\\ ijdte vati arrikel HA VE( ;, de d i Fc Liss ie o\ er beroegd-
heden en tretizeii vati de (;etiieetischap blootlegt. 1)e vastsrelliiig v.iii de E.tiropese
Akte betekent iii ieder geviii niet her einde voor atidere (reeds bestaande) vortiieti
\'ati sri:at-reclitelijke s.1111etiwerking. 38 Het opheff-eii v:Iii de bintietigretiscotitroles leidt
bijvoorbeeld tot eeii 11ieitwe werkgroep iii het Trevi-verbaild.'" Eii juist door de
diversitek v.111 de betrokketi Gatiietiwerki,igfroniieii. die elk eeii dyiiaiiiikhe oiit-
\,ikkelitig voortbretigeti, oii[staar de behoefte a,iii ilieer Structillir.

Iii  1988 kotiit de Etiropese Raadbijeeti iii Rhodo< Ii·aarbij eeti groep Codrdi-
tiatoren vrij verkeer \'ati persotieti r\·ordr opgericht. 1)eze groep ic veratitrroc,idelijk
vc)or het 'docitiiient vati P.ahiia' (itini  1989).44' 1)it docunietit vooiziet iii ecti ferie
liiaarregelen, zowel essetitiele als wetiselijke, die iiioeteii wordeti aaiigetionie,1 "(.. -)
to ttint Ettriv'(' 1,110 a talleibh· n·,t/it)'.for its ritize,is. -4 '  Het docutiient riclit zich op  de
rer\vezenliiking vati vrij personetiverkeer: reti a.itizicii vati de opheffitig r.iii de
bimiengrenscontroles e,i ter cotiipensatie voor de gevolgeli r.111 het rirgvalleti
hierva,1.4' hi de preaiiibtile wordt beiiadnikt dat her itistelle,i \'.111 de mtertie tiiarkt is

gerelateerd aaii de bevordering van intergozivertietiientele satiieiiwerkitig op het
terrein vati de bestrijdiiig van terroristiie. ititertiatiotiale critiiitialiteit. dnigaliatidel eii
atidere liatidel.41  Ciezieti  het wegvalle,i  vati  intertie  gretize,i wordt over jristitiele
ca,iienwerkitig iii strafzaken opgetiierkt dat deze op de zojuist genoe,iide teri-eitien
11ioet wordeii geinte,isiveerd. Harnionicatie van bepaalde 'prolisic,lis' illoet wordeti

3(,     C:(_)M(*) 644) def. p. 4.
37        Sir·.irt 211111.p. 4.
3%      Welliclir lut.t met: di,<,r ,1: itilp,1.;e m·er .irtikel HA VE(; 1.11,{c „·eg ,.111 hechiere wmil\\:rkmg „p,

gr(,ilil \·.111 her VE(.; hilider kuline,1 <,itiler\·itideti.
w        Bitinen  1 re, 1. meer spe,·itick binneii de ga„p .i,hinmqi,iii. , e biiwiid , .iii ,le ,1„u.m.. 1, c,rdeli liieit ,e

„·erkgrciepeti iligesteld. Zte Schutte 1 4<)1. p. 534.
411      The l'.11111.1 dc„ rilii, lit 1;ree Mci\·eiiielit, „t'1'et- „i.. A 14,1,cm t„ the Ellr„pe.111 (-c,uticil b\· the (-„cr,11-

Ii.it(ir.' (,r,)ilp (liier,1.1 |'Iihi).1-,1 ,cililietir). mr Butii·ali 19l,7.1,+ 12-1(,.
41     1'.1|111.1 -il(,cilillelit. 111: 13,111\,111 Ii)<,7. p. 12. /.ie „cik Sihiirte I'J )2. p. 5.3-1-5.35.
42        Schuue  1992. p . 534-535.
43     l'al,11.1-di)cii, telit. 111: Bm;.ti  1997. p. 12.
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otiderzocht. Oiider de noeiizer wetiselijke Iiiaatregeleii Ir·ordt tiieer specifiek aaiige-
spoord tot otiderzoek naar de harmoiiisatie vati stratbaarstellingen, hetgeeti eind
1992 111oet zijii *itkerotid.41 Diaril.last ri·ord[ gerz·ezell op eell algellielle studie naar
her verbredeli van juridische sanieli„·erking. niet naiiie de venolging rati wetsover-
treders eii de execittie van uitspraketi. Harinonisatie v.111 sir.it-recht wordt iliet bij
roorbaar ilitgesloten, er wordt juist :iatigespoord 0111 de lilogelijkhede,i hiervan
liader te 017 Lierzoe ket i. 1)eze raak &1 01-dt opgedragei i .7.in de reeds bes taai ide \\ erk-
groep justitifle satiietiwerkitig, als o,iderdeel van de EPS:*

1.2.4 Sch<47"
1)e door het docutilent v.111 1'.111171 beoogde coiirdinatie op overkoepelend tiiveau
blijkt iii de praktijk niet hele,iiaal realiseerbaar. 1)it houdt verbatid iiiet zowel prakti-
Ache eletizeiiteii als het iiieiii,igs\·erschil tizisell de lidstateti over de reikwijdte \·an
.irtikel HA VE(;.* Niet alle lidstateti willen even ve r gaaii iii her bewerkstelligeti Vall
eeti intertie 111.irkt iii de daarbij wetiselijk eli iloodz,ikelijk geachte iii.iatregelen (inet
11.111ie liie[ her oog op een vrij persoijet]rerkeer). Vour sotii,11ige lidstaten. waaronder
Nederlaild,*- is dir :11 vroeg voorzietibaar. Deze otidertekenen op 14 jutii 1985 en 19
jutii  199(1 reGpectievelijk het Akkoord eti de Overeenkotiist van Schengeti itizake de
geleidelijke atkcliattiiig vaii de cotitroles a.111 de getiieetischappelijke gretizeii.4' Dit

44satiietiwerkitigsverbatid is uitdrukkelijk strikt intergc,uvernenienteel vati karakter.
.11Het ziet op her ,\·eg\'alleti van de persotiencontroles  aaii gemeetischappelijke

bitine,igretizeii. waardoor bepaalde cotiipetiseretide inaatregeleti tic,odzakelijk
wi,rden bero,ideii. hi Nederland be,iadrukken de ver.intwoordelijke be\\·indsliedeti
iii de nieniorie \·ati toelichtitig vali de goedkeuringwet betreffende de Schetigen-
0\·ereenkotiist dat her belang \·.111 de totstandkotiiing tiiet alleen is gelegeti iii de
roordeleti voor hit persolienverkeer en de versterkilig rail de inters[atelijke satiien-

44      1'.lim.1-Lic .little'll[. m: Illill\.111 1997. p.  16.1 )eze ,1.1[Uill.[.1.1[ ge'Uk .1.iii die ,·oor de \·el-\\·ezeit'Ukilig ,·mi
.ie ilitertie iii.ti·k[.

45     I )e ilim·erkilig \.1,1 de .ilideremaargeleti ilit lie[ docmitetit i·.1111'.Ihii.izi.iii op·erigemcic,k opgedragen
.wn creed, 1,ew.,11,1:) 1 .i·kga,ej,eti. (;e,inemil \\'01'deli de .id h„, Werkgroep 1,11111ig,·.me. ile  1're„-
groep (iti IicI bumnder  1-re#·1  1992 Werkgroep). eli cir getiketiwh.Ip,111*tellinge,i.

4(, 111 Lie pre.m lii 11. \ .ili het doc LI 1 11:lit 1 .111 |'.1 |11 w \\·0 1,it .1.111 de/e ili,I uw e .1.in,iacht beste ed. (,r·em'(10:11
„or.ir: "/i Ii'ii., .ier„·,/ ri,..ct //w..c dim·r,·m·., tin i,11(·../di' h,r,/It· 1,114,0.: ·..,1/ 1/1,· (Ait,r,lifi.Her. ' th.,al.,jwli...,1,1,/ dlls

1., nlh·,·ti·,1 111  1/11.1· ·p,n.
47       Ned:,·1.Hi,1 1, pri,gre.wt op dit rel·mil. l.c, Jui[eii Belgie. Luxeti,burg e,1 Nederl.illd Op 11 april 196(1 re

Bru wl de (1,·ereeit k,inw mzake de \·eric,Km g \·.m de pe i·solieliw „trc,le  naarde liuite ngrei,7 eli \·ali her
Benelll.\0:ble 1. 7 ,·h. 19611. 441.

4x       I )e l.mdeli ilte \ ali.it hei begili bu liet S,·lie,ige,1 Akktiord e,1 ile C )vereelikoliw zijti betrokketi. zi.iii ook
,le 1.Ni,leti ilte £·.iti tit:imig igii  1. r .irtikel HA VEC, ziet op cle „Filietlitig \·dii coiitrole, reit ,)pziclite ,·.tii
.ille per:011<11 <, 11 itier *le, hr  EEC M,Ii,ier,1.11,eli). 05 erige,is heett ile Uit\·oering<o\·eree,ikoiii,r ,·ilfj,i.ir
OP mh 1.ite,1 1 .ichien (,illil.it ile flheligeill.itidell. gezie,1 ile rt):ililialige fitume m Eurcip.1. be\·rees,1

\\·,ireti writ· 111,1 #.ile immigr.me M (:elitra,11- ell Oost-Europ.1. eli (10.t-|)ult<laild. Ult dele feireii de
ge\·oeligh:id 1 oilr e,[erl ie Eictoreii (bu\ ,),rbeeld politieke eli ii i.1.inc h.ippelijke otit„·ikkelifigeii) u·.1.ir-
.i.iii het kilropew ch SCOUTS o liderlie\·igi*

4() Zie bil\(kirb:,1,1 (;eellic,ed 1 'B,1. p. 7(18.1 Vel- chiler.111992. p. 18-1 ').

5< 1        1)e a.ii,Jaclit g. 1.i[ c,fik uir 11.Iareeli ,·ereetimoudigilig \·aii cle c,>iltroles op goedieretieit \·enoer. lk riclic
mil ecliter cip lie[  i rue per*oiieii,·el·keer.
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\\Trkitig bij de beschertiiitig rati de opetibare orde." Bel.ingrijk is ook de itiipuls die
d.1.in,iti ilitgaar voor de ven\·ezetilijkitig rati de ititertie 111.irkt op hit terreill ,·.1,1
perscitietiverkeer bititieti de EE(i. A.1,1 Schetige'ii wordt ee'11 'proettititi-tittictie'  -
toegeke,id. lilet her oog op de venvezetilijki,ig r.in de ilitertle 111.trkt e,1 liet d.tar-
roor tioodzakelijke rrije verkeer v.iii pei-sotieti \  ord[ her Schetigeti-kader tiauwkel,-
rie ize\'olcd. De Nederlaiidse regering be,i.idnikt dat Schenge,i doc,r de partijeti iii
het perspectiefrati de Getiieetiscli.ip is gepl.latst: de getrot-fe!1 regelitig ilic,Ct Op deti
duur wijketi voor satizetiwerkitig bititieti de (;etiieetisclicip

Opvallend is dat de liaad \·:iii State adriseert het \\'ets\·c,orstel Iliet .1.iii de
:4\·cilks\·erregeti\\·oordigitig \001 re leggeil.   Er baraar ertistige t\\'ijti·1 ot- zotider

atitannibg rati het beleid eti hartiiotiisatie vati geldetide regels eti procedtires "(.  .)
het otitworpeti ftelsel v.in regelitigeii eti 1113,itregeleti r el eft-octiet- e!1 met belioud

9 4 l.\·ati alle thatis •,eldetide reclits\\·aarborgeti teti uitroer zal kutitieti wordeti gelegd.
r·

1 )e itidnik besta.it dat de overeetiki,Iiist te \·roeg ki,tiit. Her t-eit d.it Iici k.ibitiet liet
wers\·c,orstel \rel aail de Kaiiier roorlegr. spreekt boekdelen. Eti wel op eeti bijzoti-
dere wiize. De regering tiegeert het advies v.in de litaad vati St.itc. Zii lijkt voor,11 re
struikelen over de oprattilig rail de lia.id dat at-stetiimitig en harinotiis.irie liaar
Nederlatidse 111.zatstaveii noodz.ikelijk zijii."' 1)it is vol„ens de regeritig ee,1 otijitiste

2-,

gedachte, initiiers: "1)e versteviging van de Europese saiiienwerking eii ititegratie
verlatigt wederzijds vertrouweii iii het politieke eli juridische bestel van de p.imieix
en de aanvaarditig van een zekere 171.ite v.iii phiritorilliteitin de wijze waarc,p aaii die

doelstelling gestalte wordt gegeven."R- ik zal deze opvartitig zeker nict bestrijde,i.
Maar is het advies vati de Itaad vati State hieniiee iii tegenspraak? Ik illeell ran ilier.
Rilter beschrijft de reactie rail de Nederlandse regering iii tiieeflepetide woordeti.
iii spreekt zelt-s ran 'eeii tactiek':

'Wic tegeti 'Sclieligeli  i.. i. regeti ge,·cii eii lielikii. tegei) h.iniioi ii.,itic ,·.iii i·echt cli
beleid. tegell alles  -at i}iet Nederlaiids i:. Zo ietiwid is een sleclite Europe.1.iii. leicit
„tider de iia\\·eee,i v.1,1  Nederla,id (;id,lati,i' of i.. op zijii best eeti.iclitergeble\·eti

.''Sprcir·iiki,1.iltje iii het viel 9.7111(ligr(,eietide [itti-cip.1.

51     K,mici.,titi'LY·,1 /1 199(14,1.22 1441.,ir. 3. p. 7.
52      1)e/e rerill   orilt d.,id„·erkeli.lk geh.titteerd !11 k.ititerstukketieti hter,iniur.
53        k,Iii.·rsitik'LY·,1  /1  1 4<)11· 91.22  1411.  iii·.  3.  p.  7.  I lier \,·cirilt \·er\\ ezeli 11.1.11 de C),·ereetik„iii.r. 111eer

*pecitiek de preatiibille eli de .ir[ikele,i 1. 134 en t 42. C ,\·erige,10 i f her Schell gell-.k,I ui, mit het Ve,·-
dr.tg \·.1,1 Atii,terdatii iii de Uitie cipielic,ineii di,cir tiiiddel , .m eezi pi citoccil ( /4,/:( ; 1997 . C' 3411 ' 141 ).
Niet .tile hdstaten zuii Come,<in\.1.trilelilk) .1.1,1 het protc,col wrbotiliell.

54           K,Ii,iumit'£',u  //  1,MI )' 91.  22  141).  11.
3. K,micrstitkkrit /1 199(1.91,22  1411,11. p. 3.

56      k,ti,imtiti·kv·,1 /1 19911/91.22 1-111.11. p. 3 eii -1. h.emw.il ,·ert.1.,Irliet k.ibiner ile <,p,·.imiig  .iii d, 12.1.iii
\ .1,1 fc.tte zell. met "(...) cell ,1/e,·hi·h· I i,jilii . ili·.1,·eniig: FAM V I himiom:arie ..iii reclit eli bel:1,1 eli „·el
C...) „aar Neder l.uids iii()del.

57           K,unt·r.,titi,ki·,i  //  19911,91.22  1411.13.  p.  4.
5,     laiter 1991. p. 714.
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Hij concludeert dat de Nederlandse regeritig best begrijpt waar het oni gaat. Na-
Ii,zirlijk acht de 12.1.ici van State geeti (algehele) haniionisatie Van recht eti beleid naar
Nederlatids tile,del tioodzakelijk. 1)e Ilaad wil naar alle waarschijnlijkheid alleeti
betiadrukketi dat het strafrecht eil bet strafrechtelijk beleid tiu eetiiiiaal cultuurge-
bc)tiden zijii. iii de woordeii \·an Iliiter, dat de "(...) strafrechtspleging cell product
vali natioliale cultuur is.""' Het kritische standputit vati de regering teii a.itizien van
de opsielling \·ati de liaad illustreert hoe graag het kabinet de ititergotivertienientele
satiieii\verkitig vati Schellgell „pil. iliede liie[ het oog op het ontdekketi vati ilioge-
lijkheden bititien de EG.

1.2.5 lii,1111,11 ic

Tc,t a.iii de t,)[st.liidkoitiitig \'ati het Verdrag vati M.lastricht wordt de strafrechtelijke
fatiietiwerkitig geketitiierkt door eeii otitwikkelitig die plaatsvindt iii de iiiarges van
de Cieiiieeiischap. Mede door de groeiende wederzijdse afhankelijkheid worden de
gretizeil \·ail strafrechrelijke s.inietiwerking geleidelijk verlegd. Lidstatell die verder

.\, illeii ga.iii d.iti op basis raii de veidrag<bepaliiigeii tiiogelijk is,   aoeii dat buiten de
ker 1 \·aii de (;eiiieeti3chap. Zitiver ititergouvenieiiieiiteel. Zij zoeken .1.itisluiting bij
gelijkgestetiide lidstateti. Dergelijke itiiriatieveti vervullen eeti zekere laboratoriuni-
futictie voor lidstaten die in eerste instatitie een niitider ititensieve sanienwerkitig
iiastreveii:'' En Illet de huidige situatie van de Europese Unie iii het achterhoof-d
k.iii wordeii gezegd dat Zij als een katalysator hebbeti gewerkt.  Lidstateli die duide-
lijk tiket zoii v.iart willeti 111,iketi. worden uiteindelijk (latigzaa,ii) gestitiiuleerd 0111
toch mee Ie ga.iii iii de oiltwikkelitig. De indruk otitstaat dat de anibities van de
lidstaten, betiaderd valluit de Geii,eenschap, iii de loop der tijd verruitiien. De
rerklaringen bij de Europese Akte en het Palina-doctinient, die door alle lidstaten
worden gedrageii. zijii iii dit verband illustratief. Deze verdergaaiide aiiibitie illipli-
ccert een verbreditig \·an het a.itidachtsgebied. Coinpensatoire niaarregele,1, regelin-
geti 0,11111isbruik v.in de intertie iii.irkt te voorkonieti. zij,1 itimiers voor alle lidsta-
te,1 iii de Geiiieeti,chap onotitbeerlijk. 1)oor de zuiver ititergouvernemaltele wijze
vaii besltikrortiiitig dragen de lidstatell, dus ook Nederland, de verantwoordelijk-
heid voor het reit dat strafrei-htelijke satiietiwerkitig het hart van Europa 11adert.

Coinple,iietitair aan het \·oorg.,atide doet zich tiog eeii otitwikkelitig voor. Met
de Europese Akre wordt voelbaar dir ook de Getiieenschap als entiteit anibitieuzer
wordt en gretizen wil verleggeti:'3 Met atidere woorden: het Europa-huis opent
zichtbaar haar deur, iii her bijzotider door roedoen v:iii de C:otiiniissie. Als bew.iker

59     Rliter Ic)91. p. 724.
(>{ 1 Ged.klic k.m „·cirile,1 .1.1,1 her cilitbrek:,1 z.1,1 .eli \erdr.11:basi.. 1,1,1.trbilioorbeeld ocik .1.,11 „iicmghei,1

0,·er ile 11111„u,1 en reiku·ijilte \·.iii eeii bep.,ald verdrag,.irtikel.
(,1         1 )e rer,11 'l.,li .it·.irciriumtitlictie'   ·01·ilt licicir Lie WRIi gebruikt iii haar rapporteli. lk \·lilli ilit cell litoole

h:11&1111:ig \·,M ,1: u111:111·:rkmg.lmtiatle\et) \·aii \ 66r het Verdrag \·all Maastricht.
(,2       Zo „ 110[ VerL,ireti ,·ati -I'lie,Iia,lt op Iici t-eir il.Ii iii de pre.imt,ule I·.111 het EEG-\·erdrag ii·(irili gefproken

0\ er her 'F.zir ip.i der\·olkereii. ter\\·Ul iii de prumbule v,in de F:Nrc}pese Akte 4pr.ike ts #m ce,1 jen\·U-
Zilig 11.i.iT 'ecil Eurcip.1 der St.ireli'. Verl,ireli 1.m Ilie,iia.ir 1986. p. 465.
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\·ali de cotimiutiatitaire rechtsorde 111:isscert zij de lidstateti voor de totstatidkc)tiiitig
r.111 een groter Europa-huis. liespect roor intergoilvertieliietitele saliietiwerkilig is
behalve de etiige juiste. ook ee,1 zeer verstatidige hoziditig. 1)e discussie c,\'er de
inhoud vati artikel HA VEC; is een [reffend voorbeeld. Deze bepaling la.it riziiiite
\Yoi Kerschilletide iiiterpretaties. die ook d.1.id\\ erkelijk lititi kiirrede lic,Cil. 1,9
C:otiiniissie houdt zich Terri ran juridische arguiiietiten. eii richt zich op het pr:ikti-
iclie belatig v.iii bepa:ilde <rappeti die tioodzakelijk zi-iii \·oor de realis.itie \·ati de
ititerile 111.irkt. Bep.ialde lidstateti zoeketi toeii.ideritig. eii rerbitide,1 zich op i,iter-
gouverzienietitele i,·ijze tot verdergaande saiiietiwerkitig (zie bijfoorbeeld Sclieti-
geti). De (:0111117issie \·ertri)uwt op de gebrtiikelijke gatig vati zake,i: n·atitieer etikele
lidstateti over de d.7111 zijii. volgeil er tiieer.

De veratideritigeti iii eii tiabij de (;eiiieenscliap lijkeii her resil|mat te zijil vail
eeti tiatuurlijk proces. 1)e Zojilist getioe,iide Oiltwikkelingeti versterketi elka.ir. liet
betreft een wederzijdse beinvloiditig. [)at neellit echter tiiet weg dat spatinitig
vi,elbaar is. 1)e Oiltwikkelitig van Europa bevindt zich iii eeti kwetsbaar st.idiutii. 1)e
realisatie v.1,1 de ititertie tiiarkt op 31 deceniber 1992 verhoogt de druk op zowel de
lidstateti als de Europese itistellitigeti. Met dit stiel 11.iderende mticrete toekc)11ist-
beeld is de \·erleiditig groot oni tiieer .iatidacht [e bestedeti a.iii de \'raag hoe cle
beoogde realisatie kan wordeti bewerkstelligd, dati aaii de acliterliggetide gedachte
vati zuiver cotiipenseretide tiiaatregeleti. Het is dati ook niet vrectiid dat de (:oni-
tiiissie. de be„'aker vati de conitiiiitiatitaire rechtsoide, grote Ir'aarde hecht .1.111 her
\'ers terketi vati de structu iii \'.1 11 de C:el Heetischap. 1 )e C 0111111isfie .114 geti ieetiscliaps-
itistellitig heeti hierbij tiieer te witillen: een structitur vergroc,[ de ideologische,
politieke lading van de Cienieenschap, en tevells Zijil bitinen eeii dergelijk kader

bepialde stappen gevoelstiiatig wellicht kleitier. Op deze \,·ijze \\·orcit verdiepitig \'.in
de satiietiwerkitig biti,ieti het Europa-hizis vergeiii.ikkelijkt

De Coiiiniissie is dan ook iii enige iiiate sairend. 1)eze (vatiuit haar t.lak) sterk
coiiimunatitair getnte Europese instelling duwt de lidstateii be\\·tist iii eeti riclititig,
\\·aarvoor zij tezailleti de b.isis hebbell gecreferd. Want het ziiii de lidstate,i rati de
Cietiieetischappeti die de verbreding Lin her werkterreiti hebbeti bewerkstelligd
door goedkeuritig Ie gevell .1311 Europese Akte. Eeti legitiniiteitipri,blee,11 doet zich
tiiet voor: de doelstellitigeti waarop de bevoegdheden zijii gecreferd. hebbeti zij
zeltstatidig iii de Genieetischap gebracht. Zeker gezieti her feit dat zij her iii de j.ire11

w de itiwerkitigtreditig iiiet nalateti ht,11 standpi,iiteii Ie betiadrukketi. Ma.ir tia deze
\·erbreditig is her echter ti.id voor verdiepiiig. En  ,1-de lidst.iren d.i.ir klaar voor zijii?

3.3 Verdrag van Maastricht

3..1.1 Aditt·rero,idsdit·ts./listitith· sa,ili·,111't·rkiiN
Na de inwerkitigtreding van de Europese Akte iii  1987  zijii twee otitwikkelitigen
bepalend voor de uitbreiditig van hit Genieenschap-huis tor de Europese Utife. 111
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de cerste pl.1.1[0 \\·ordt. iliet het oog op de volledige werkitig vati de i,itertie iii.irkt. "'
Iler streve,1 11.1.ir cell econolilisclie eli moiletaire zillic iliell  · leveli illgeblaze,1."4 111
decetiiber  I ')84  \\'cirdt  beGIoreti  toI  de  instellitig v.iii  ceti  ititergouverticiiietitele
ci,ilterelitie  (1(;C :)  c),er de  EMU  iii  de  tweede  lielft \-.111  1991 1 Iiiet als di,el de opstel-
li,ig \·.111 eeii \·et-drag."' Ui[eii}delijk st.tat tiidelif de top iii liotiie tia.,3t de verdrags-
b.14< r.iti de eccitioiiiische eii iiiotiet.iii-L titiie ook de opriclititig rati 'de politieke
11!ile' op de agetid.1.' " Achtergrotid \·.iii deze stap ziiii o,itwikkelingeti iii (:entrial-
cti ()<ift-Ezirc)p.i. \\ acironder de tele,orgailg v.iii het So\jetiiiiperizi111 eti de eeliwor-
ditig \·.iii I )ilitflaild. 1 )e lidft,ite,1 \·.iii de (;e,iiee,isch,ip hebbeti groff\·eg n.·ee illoire-
lijkhedeii: de tiieti\\T detiiocratiel·ii optictiieti. c,t-liet liuidige \·erbotid versterken."
De la.it<re optic. w.iarbii de prioi·iteit bij rerdiepi,ig ligt, kriigt de overlia,id. Het
dc )el if de Jerbeteritix v.iii de iiistittitic,tiele f trtic tuitr. waarbii eet i ititbreiditig \·ati liet
.1.itit.11 lidst.iteii iii de Ic,eko,iist \\poi-dr beoogd. Her Eziropies 1'.11-letiietit heeft eeti
bel.11igrijke 1 (11 ge,peeld bij Iici iii.ikeii \·aii de ket,ze voor herzieiii,ig \·.iii de be-
#t.1.ilide frrilitilitr. hi de t\\eede lielft \·.in de j.ireil t.1,-htig rail de vorige eetiw heeft

't.deze Etii ope.e i i iftellitig regeli 11.itig h et bel.ing r,1,1 rei-dere her\·ortiii ile betiadruk t.
Hierbij u erd .1.1,id.iclit gerra.igd roor her de,11()cratifclie eleiiient 211 het subsidian-
reirsbegitifel.

Botidwka,ifelier Kohl bre,igt de oiitwikkelitige,i op ecotioniisch eii politiek ter-
reill s.liliell: hi i wil alleeti saliiei]werketi iii her k.ider vali eeti ei-0110111ische eti
mi,ilet.iii'e itilie \\.ititieer de politieke eetiheid ill de (;eiiieenschap wc,!dt versterkt.
Hii krijgt hi.iF.,1 r.iii de Fratise pre0idetit Mirter.1!id. hi 199(1 riclite,1 deze beide
le iderf zic h Ic, r dc bu i retige\\·o,ie Eiti opese R.7.7 d iii 1 )11 blii i 111£<t het \'00,Trel c)111 een
Le,iiee,iwh.ippelijk buitetilatids- iii \·eiligheidsbeleid te otitwikkele,1 (politieke
utile)."" T\\ ec iii.1.itideti later. iii juiii. besluiteii de lidstateii rot eeti p.irallel verloop
\'ali zo\\ i'j cle ec<)11(,11110che iii 111(,liet.tire ililie .111 de politicke lillie.--  111 teLICIiftellilig
rot Ilet eerste „tider\\'erp is .1.711 de politieke itiiic weitii•. .1.iiid.iclit besteed ill Lle

r·

\ 001 ITiie \'.111 de IC;( . die \·0(,r dir th eli la slechrs zef iii.iatideti iii beslag tieetiit. Het is
11ier 11.itii: Iici leidersch.ip vati I )1,irsl.lilli eli Fratikrijk d.it eeti steiiipel dnikt op de
o,iderhatideliiigen. ' Zo is er bijrc,(,rheeld eeti brief-v.iii KI,111 en Mitter.ilid \\*.iarin
zij elikele roorstelleti siiggerereti:

(,3     K.ipre\,1 8 \'cil i,reii \.iii I licili.1.it 2111 13. p. 27
(,1      K.ipte\,1 6 \'.·11 <,reii \.iii flie,11.1.ir. 2(111.i. p. 27: 1.,Li„·.1.11·, A  11111111:rlil.ills 211113. p. 4-5: 1 :11.iert. &

\..111 N Lit'Ic' 21111.;. p. 7'J. K.4,[e\,i . i, Verl <,ret, \·.iii  l h. m.i.ir „ i v,1,1·<,p il.,[ dit .tr:\ eit reeil, 111 liet be-
4111 \.m ile i,ireii /e\ellrig \,111 lie \·,irige Cell\\ 1. (iliN,1,111. 111.1.11- d.ir |ier,iti,ir ile \T er.|,1\\ Ii,le iii„net.,ire
„tic\\·ikkelilig. 11 .,1.tiel „1111.1.111,.1.11· 1,leek.

(,5     1)it 14.11[lid Ilet c.igilierk \.m eeti K,(
(,(, I l er l,c t i·c i r i l i e r ec l i p,111 ti c· ke e en I i i· 1,1. m .1. i t· \ e e l ee r e e 11 , t· 11,1·c,11,1 g d i e l i u i r e i i il e m i 1 .pro l i k e l u k e

lectill„1111.4 Iici Megr.irieduektellitig \.ilt
f ¥-- I „rl,ert 1 4,1,3. p. 5

(,8
('cirbert 143'13. p. 7 . liter \\·orilt eeli i)\er/tch[ i ali rele ·.11)te li(,cutiteiireti gege\ eli

09 K.il,te ,1 6 \ erl „i-eli ,,)11 -111:m.i.it li li,3. p. 2M. Lie \ mir 41: 1,riet  I .Ilir e,1 a \'.11111 it,liacker 1  14,2. p.

27('.

711     K.ipre\·11 A Ver·I.(,i·kit \·.iii I lictii.).ir 21111.3. i . 28.
71        1.mMii. \'.itilii„,it.icket & Web.ter 1'3'32. p. 23-2-1. Sp.i„ie. [ u.xellibure eli Nederl.ilid „·,irdeti cip deze
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" (A i r,illi I>Slit'S th,1 r di'i' 1111-rt'Iii| )' jitill(ili'ii III ,IIi 111 ft'rel'1'l'1'111Ill'llrid it,liti'.\ f i t'llid l'lirt'I rhi „l,j'l'

tit tht· tinit,Ii: C... j til,ti-lilli.e 'lificilis, 1,1(·,1:im:; ti, fielit itit<·1·mmi,11,1/ t,re,imi·d imm·. (.,I,1.,id-
('t-liti,lit ,(lit/il /)1'.eit't'Ii ri) St'friti.e 14),1 (.2,tili,·i/ /c,i· bin·t·wi· ,,11£1./ityric·i .1/1/tisk·i·s."-2

Her betrett een voorstel (,p het terreiti van het strafrecht. 1)at is iliet zo vreeind. Ik
kati niij voorstelleti d.it iii het thuislatid r.iii Kolil op dir Iiioijieiir e,ikele ge\-areti
dreigden die weerslag hebbeti op (aspecte,i r.711) her <trafreclit. Her \·er\-al \·.1,7 Oost-
Europa, geteketid door het coillilluilisille. heeft oiiget\vijt-eld bepaalde otitwikkeliti-
gen iii werkitig gezet. Zo kati wordeii gedacht .1.111 de itivloed \'ati de georgatiiseerde

crimitialiteit iii de Nooriiialige USSR eii a,111 de dreigitig \·ati itiititigratireiistic,tiieii.
Geduretide de eerste lielti vati  199( I levereti ook atidere lidst.iteti eti Europeve

iiistellitige,1 ee,1 bijdrage a.iii de 01)twikkelitig v.iii ee,1 politieke u,ile. Zo ko,iieti
lielgie, Grieketilatid. 1)ellenwrken, Spatije, Portugal eti Nederlatid ieder tiier eeti
ilieiliorand,1111.-3 1)e C:0111111issie eli het Europees |'arle,iietit ilieligen zich eveiteens
iii de iii gatig gezette discussie over 'de politieke utiie'. weI lilet dieti \·ers[.itide dat
her parle,iietit Iiiet officieel decl uittiiaakt van de o,iderhalidelitigeti. 4 Uiteitidelijk
vitidt iii decetiiber vati datjaar de 'dlibbele IGC' iii |2011ie plaars. hi her \·et-flag v.iii
de Europese Raad wordt aandacht besteed aaii de 'c·xte,isio,i dild sm·lietheititte et
(71„„111,1,4, (lai„li. De liaad verzoekt de Collvelitie in dit kader acht datidachisputi-
teii iii ogetischoi,w Ie iietiie,11. Sirafrec|ltelijke saiiieiiwerkitig, r,111  \·elke a.ird d.111
ook. otitbreek[ iii deze opsoillillilig. 1)es Ie opvallender is dat de lijst ,rordt ge\·olgd
door eeti aparte paragra.it-die wel a.iii dir thetii.1 is gewijd:

"It s/withl ,1/st, be consuh·,·cd 11,/u·t/n·i· ,itid /wil, ,lati,im·s t·tim·,it/), t-i,ndilm·d in ,iti itift·ret,1.t.171-
mmt,il #,mic·11,01·1: cotild  bi· li,·c,ileht  mto  the ,imbit i,/- the  I ition,  stit/1  ,ts ic·rt,11,1  ki·)' tirt·,1.,  i,/

hotiti· ,#Iifs ,„idii,stia·, 11,1,it '/>, mmiet.,tri'oit, t'ts,1.#'.,ts)'/itilt,i/iti rh,· tiehr,remi,r ch'le-,,111,1 19-
,(41,/ic /7/  0/1//c.      -'

Her betreft eeti oiiderwerp dat tiiet diuislioort iii het rijtje V.111 oiider .,iidere ecotio-
111ische en sociale aspecten, 111ilieu, gezotidheidszorg eti infi'astructuur.-" Wellicht dat
de verklaritig is gelegeti iii de dan recetite gedachte dat justitiele. eli d.lartilee str,it-
rechtelijke, sailietiwerking tiieer aatidacht vatiuit de kern v.iii Europa verdielit.

Na het van start gaan van de IGC: breekt de Golf-oorlog uit waardoor het blii-
teill,inds- eti \·eiligheidsbeleid .ils age,idapittit iti prioriteit toetieetiit. Verscliilletide

pagiti.i'. „c,k .1.iligeduid .11  bel.ingruke +pelci·+.
72       Hitef'am (;. Atidreorti. de \·cior,ritter \·ait ile |C ,(: 111 11,11,e „p 14 en  15 liccet,111:7· 19c)11. tie l.aut·,eli &

Vatihooii.i,·ker 1992. p. 3 13.
73      iii Laitr.:11 & Valihcm„acker I ')92 „·4>rdr ilit, wng m, :44.1.1,1 <,p cle [c,w.,11,1kfilitilig 1.111 11:t Veritr.ig i .iii

M.1.Istrich[ tell Janzieli Kali Lie politieke ulik . 1)e \·er cliille itile itielit,ir.111,1.1 11111 (>pgelicitik 11 iii lier
bixk.

74      Her Europedl'.irlet,ielit litagee,ibudrage lei·ereti am de ,·Ii,irbereidilig \·.iii een - clipl<)iii.i[ieke - 1
(;(1. Illa.ir de 111:tellillgi  geeli of-ficiele ,1.clile,Iler. Ziel)el (,rc,w) 2111111, p. 123.

75        Eilrope.:  12,1.,41  1·.111  124,11ie.  C <,liclii.ie.  \ .111  |le[  1 „„ilitter.eli.ip.  cle.ellibel·   1 ')')11.  g:pubh,·cer,1  iii
Corbett I ')93. p. 111.3.

7(,     1,it 2411 elikele ,-oorbeelile,1 iiir her 11109( \·ali .Ii·ht .1.111,1.iclir.piitic:!i.
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lidstate,1 dieliell \'oor telle,1 iii. Begiti 1991 \·indt er cotisultatie van de lidstateii
plaar<. hi eei} docitiiieiit \\ oideii \ier optics  ·oorgelegd betreffetide de s.itiietiri·er-
kitig op her rerreiti r.111 jitstitie eli bititietil.itidse zaketi UBZ).-- 1)e eerste optie, oni
de s.1111211\\·erkiiig geheel bitiren de (;enieenschap te houden. krijgt de goedkeuritig
I .111 1)etietiiarke,i. 1)it latid kati zich echter ook vitiden iii her roorstel 0111 iii het
rerdrag eeti korte ver„·ijzing op te Iienieti 11,1.ir sanietiwerkitig op JBZ-terrein. Her
Veretiigd K(,ninkrijk. lerlaiid eti Grieke,ilatid kiezeii Hirsluitend roor deze nloge-
lijkheid. Hit ti,iliitilereti r.111 rerdragsbepalitigeii over her werkterreiti eti de beflitit-

roi-,iii,igrprocedz,res k.iii op de steuti rekeneti rati Luxeiiiburg, Portugal. Frailkrijk
et, Diiitslatid. De laarste twee I.ilideii 11]eneti dat op deti dilitr over zoil nioeten
worde 11 .... 1 ati toI coilliiiutiatitariseritig. Nederlaild, Belgie, Italic eli Spanje zienr. r••

<Leeti heil iii n\'ec fliseti. eli \\'illeti direct overga.111 toI volledige iticorporatie iii de
Filpi,111.itioii.ile reclit• oide. hi .iptil 1991 rerschijiit herotitwerp \·aii de haiid ratide
Ic)eii!11:ilige rc,(,izitter \·.iii de Eui-opese 12,1.id iii Luxetiiburg. waarin de pijlerstrtic-
tiltir \\·ordr gekiirroduceerd.-' Her ireiiieetischappelijk buitetilaiids- en reiliglieidsbe-
leid et} de <.inicm\·erking op het te, rein \'.iti jilitirie eti bitinetil.ind<e zakeii krijgeti

.eeti Fep.irate plek, c,iiidar deze otit\\ikkeliiigeti eeti er,oliitioti.iir proces betreffeii.
1 )e Eilropese C ic)111111iffie is v.111111eti i iig dat een dergelijke pijlerstructuur de eenheid
iii het optrideti \-ati de (toetiiiialige) In·aalt-lidstaten iii geraar bretigt.M" De basis vati
de (;enieetiscliap tiioet zijii gelegeti iii eeti etikel institiltiolleel kader.81 111 eeti
aatigep.ist docuii}etit,1 betiadrukt de C:0111111isfie hit federale doel van de Unie,8,
wa.iniiee overigetic tiiet is eezegd d.it alle besluitvortiiitig bititien her kader op de
cO1111111.111.11lt,lire lee'st 111Oet Zilll gesc|ioeid.

Wester sigiialeert eeti optiierkelijke situatie. De,ietiiarketi, Fraiikrijk eti het
Vet-enigd Konitikrijk zijii de e,iige liditateti die tegeti 6611 ilistirlitioileel kader zijn.
zoals dooi- de Coi11111isfie „·ordt voorgesteld, ter\vijl Fratikrijk zich .7.invatikelijk kon
vindeti iii eet, toekoiiistige coi11.11.111,Ii,tariseritig. Uireindelijk zal blijke,i d,it de
n·eerstalld \'.711 deze licistatell zo groot iG dat de atidere acht toege\'eii: de pijlers zij,1
rooralsilog lidt ketinierk vati de Europese Unie. In het tweede otitwerpverdrag
hozidt Ltixetiiburg iiog vast aaii de pijlerstructitur. Wel wordt eeti .irtikel toegevoegd

7-       1'(1„1  Illt(,1111.trie ,)\el· dit tic),lrillelit. de ziihiu,H er\.iri. cii de 1-ed,·tte. \·.m,le lidu.ireii \ em·ii. ik ila.,I
C :orberr  194)3. p. 48--Ic)

3       1.11.\-c·m/,ine i'n·.,1,1,·11,-J· '.\'m)),1/4·r . 1)1·,ill / 1·,·,il)'.imdi·., 11·ith ,i t'it·,t· tt„i ·hic·,·tile /4,/1/ic·,1/ unic,it. 12.ipril I VW .
geptiblicce,·d m ('c,rbert lw.3. p. 267-224/4.

7,1       We:[er Ic),)2. p. 2 1 1
MI) Wesrer  I W.. p. 2 1 1.

XI          Wester  194.12. p.  211.
82       (:cil·bert 1993. p. 28.1.
H.1       Iii ce,i docillilem ,.iii I.Here d.,tum l,:11.1.iri,ki Lie ('01111111: te d.lt zil oilii:r eeli Verenig,i Europ.1 liegnipt

' t...}it 1„'r:|'('i|11'1' 1 1'|Ii:11 11'0111,1 .01,1rittlit'l I|Ii' Clll'il 11'£11,>> 011|le Commilility. It> dc,lit„1·,iti.,it 1.11,1,1,1,1,·1,·,11· ill:-

1111,-11,11111(.111.(.l.,1 111(.11,111. .1: l.'Ii„ )·,·,1 1,)· thi· (:,111111,11,111)'. it..\Il'Iti|'t'r Still(': ,1,11| 1|it·Ir l·t· ii,Iis, m lillI r,·:lic, 1 01'111,
Pi·i n,449 „1 . iiI,>i,Ii,irity dn,1 61,11:14. .1.0 qltil|U l )|1|, 1,2 14,i', w'i,1.· ,i tt'tic),11 M i'i lli·,'1> Ilic 1,resclit „,il >ti·tt, iwil „1

111<· (:t'llim mit)' it. It·l'It it: 1 Ill· m  'i' '11 M ,'f RNII,·,· ti,·1·i·IQI,Illl·111:." 7.ie de Di·,·1,11,11 i M M I|Ic 11 1·0 1111crem'Ill,11, 111,11
(:mtct·,m·. /,iti,/1.,/1,·,i  ,it 2- .\'t,1','111/„'i· /99/. gepi,141,eer,| ili C Jorbetr lvg.J. p. 378-379.
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\4dat stelt dat lie Unie is gebaseerd op JOIi ilistitutioileel k.ider.  liiteress.,tit is de
regellioetkotiiing \·ati de (P,iiitiiisfie d )or in het ollri\'erp \'.At te |egge'11 d.lt er spi.ike

„h.
is \·4111 -(...1,1 tic·11, proa·ss h·,idi'te.l:n,dilit//), to (1  ( ilic,11 11'ith it./i·tic·r,il .e,),1/.

Otider voorzitterschap r.iii Nederl.ind gebezirt er tia.ir 111ijii oordeel. op basiG
r.111 de beritiditigeti raii Wester. iets bijzc),ider0. Iii het geheel tiieti\\·e roori[el \·a,1
N ederlatid otitbreekt - iii l ijii ii R t de ( :01 i ii 11 issie - de p ij lerstructii iii-. Met zii tzo, ide-
ritig vaii Belgil: steiiit geeti etikele (!) lidsta.it nier dic roorstel iii.h'. 1)it is etiigszitiv
verbazitig\\·ekketid. .iatigezieti de lidst.ireii eerst overwege,id positiefliebbeti gerea-
geeril op her raorstel rati de Collinlissie oill sleclit0 0011 i,istiturioticel k.ider iii het
le\·eli te ri,epeli.'- Op basis rati de voorstelleti vali Luxeiiibill-g \\·orde,1. onder
\7)£,rzitterecliap \·aii Nederla,id, de otiderh.itideliti•,e,7 1-oui-tgezet. 1)e voorzitter vati

2-'

de Ei,ropese (-:0111,11issie. 1 )elors. uit zijii o,igetioegeti over het t-eit dat het geiiieeti-
sch.ippeliik bititetilatids- eti \'eiliglieidsbeleid eveiials de satiietiwerki,ig op tier ten-eiti
 ·.iii bititienlatidse zake,i eii Jiistitie is gebaseerd op ile ititergi,ilrir,ietiietitele \\'crk-
wijze.NH 1).lt deze tlietiia') 11iet zijii otidergebracht iii de (;etiieetiscli.ip stelt de
(:01111ilissie teleiir. 1)eze lioitditig geldt o\·erigetis ook \·oor Nederl.ind. Tijdells de
gc,edkeitritig rail liet Verdrag vati Maastricht kotiit duidelijk aan het lichI dat de
Nederl.ilidse regerilig lic,g steeds eeli zinit.iii-e structutir pretereert. eti roor .Ille
satiietiwerkitigigebiedeti de coititiiutiautaire \\·eg \·oorsta.it.N" Het uiteitidelijke
resultaar r.ilt de Nederia,idse regeritig iii eerste itista,itie tegeti. iii.,ar:

'Her 10 eve,iwel Jui„t gelet op dat 111.irk.ilite \·er,.clitl 111 olicierli.ilidelilippi)01tie0 v.iii
Lie di\·erse Lid-St.ite i i ,1.it de regerii,g ti)£ h Illet elli gTe \·0 |di)elling ill lie iii 6 ilorte \·.it i
toeliclitilig heeti kiii miti Jangereti w.1.ir<,1 11 \·al i iii t ilcior elikeleti 1 1.1 ge.treetile .,Rti,p-
pell ,·.iii her coliitiizili.tiltaire ititegratiepri,ce. geeti .pr.ike i.. eli \\·.1.11·0111.111 weer\\·il
V.Ill de puler+trtictuitr iliet ha.ir ililierelite bez\ '.ireti. de tile,ge'lilkheid v.iii \-el-Jere

84        Wever  I '8/2. p. 2 1 1-2 1 2.
8-5       W..reil 1,92. p. 2 1 1. /.le „ok I :11.Ie,·10 a  V.111 NufFel 211113. p. 8.1. C ),·cris:eli. /1111 £,it tip hecte,1 .ille

pitgii,g:11 „tii ec·11 ti·LiLI .m, \I .1,).1.I:lhng m de \ :rili·.ig:11 cip te ik11icil. 111,Jukt. l.ie 1.lii\\.1.11\ 6  1 1 Ill-
111eriii.iti•. 211(13. 11. 1.3.

M(, We.ter  I i,92. p. 212. 1 ):/e .1.,g. 311,:pt:lillier  I wl..I.I.it (icik \\·el li:ke,1,1.11. 11/,i,L· .1/i,tt,/,13·. /.1; 1)„k

I eli.1.1·t. & V,iii Nutlel 24 1{1.3, p. Ht)
87       1-- eli  [er lienilliel·ilig:  m  i.mwn  19'Jl  ,\·.tre,1  Nederl.ilid.  Ile|gic.  It.ille.  Sp.litle omwm·. ,irilell'k

1,1,)1-.[,111<ler \.iII 0011 c,)111111litiall[.lire .tructlilll. ter.·Ul h.lilkruk eli 1)iti[.1.111,1 ilit .11, eeti ui[.111#ieltik
di,:1 1.igcti. Mer .111,1.1. W„„1-,1.11: 111 1991 „.1.,le helti \ .111 Lic 11,1.[.it.111111 111:er „f litill,ler 111.Itc) \'(,c,1-
Wmb \. 11 0 '11 111 [ttllti(,tlee| k.tiler.

88    W:V61992. p. 212.
8. ) I k *i·11 m·ec piti irei, 6 rt .2.1,1.rippe Ii. Iii de :el·w p 1.1,1 ti licli ik Iici *tei·ke \ el-1110:,le,1 il.ir de 0[ 11,·ru m· die

ile  ((11111111w.  \·c,(>r.[cl[  cieik , 11. Ip de c  11111iuiiaut.tire  tiierlic),1,  1, gelid..1 li.  Ik  beti.idiuk eclit. i
11,>glii.tal, d.ir het ge: 11 Aciri.ikelijk wrli.m,1 beirut"[: A 11 111<tltu[1(,11 .1. .truc tu llr .|lil t Cell 111:er 111[el·,441.-
\·ertielitelitele be,luit\·(irilling i lict uit. Iii de M·Ce,ic pl.i.ic,: cle Neile , 1.111,1,e \\elis \·cicir ckli E ul(ip.1 z le[
hier liier nadrilk cip ile ecoliciliti,clic 111[egratic eii ile Ja.irby liehore,ide wmpe,Arciide m.iatregelen.
l.,1 *relr Britikhoi·,t iii 1 996 J,it Nederlaitil \\·eli \ ·,1.11 \-ier 1(;C'-tic)[.1'* heett g:pr,idm'eeril iii.i.ir il.ir
'(...) ::11 e:lite Poli[ieke keilie \·4)01· eeii 111eer ,·ommm#m·,im.el imer ilitei·eiu\eriieiiieii[eel if-il-
rcip.1 ( . . . ) ,1.1.Ir it ,g tile[ ilir I,preektl. 1..r i# \eelect· ,pr,ike \ .111 .1.Iriettligeii \·ali teruglic,Lide,idlieid. ( . . .1
Wi j ir·.ireli. eli zi j 11. \·66r ecti e ·„11(,111 tw·11 1--111·,ip.1.111.1.11· „·c helibeli „11, iici(,it \\·erke'llk get·„tim i irreer,1
.1.111 eeli politiek i.urcip.1. C. . .)  Neilerl.Hid .t.1.It cip cell [\\ ee,pri,lig: i,·illeti \\·11 \ erilel· cip „·eg 13.1.ii i'eli
pc,litiek Europ.1. tit'\\·illeit \\·Ii bluse,1.tekell m het 'h,1// 11·,1)· hi,ti.,t'' d.it de Eurc,pek Ultle ketillierkt. lilet
 elt', g „re gei.ii·eli 1 .111 ier\·,11 1·.iii lie[gee,i ti,t ilit,IY  1, lier:ik[." /.ie Ihitiklicit·,r  1 ')4,(,. p.  125- llc,.
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„tim-ikkcltiig iii ,·, )11111,titiautaire rii·litiligii·el digelijki0 blij\·elitiest.1111. Ki,rt <aliteli-
gc\.it 111.'M tiwii .te||cli il.it her EU-f·crdrag m iii,titutiolieel opziclit wells„·aar Keen
u i i itaire riclititig heeft be\\·erkftelligd. •loch .1 liderzijds ook geeli lialt .1.1, i iii e (,titwik-
kelitig Iii·eft ti)egeroepcti. Het r'Crill'.ig is .ildlis cells te liicer eeli rocirbeeld vati de
geheel eigi·li i,(irtige. *tap.Ze\,-i.ize (itimikkelitig \-,iii het E.Lircipee, ilitegr,itieprike,

1 )c regeritig .iccepteert - hoe ka,1 het ook atiders - dat prag,iiatische cotiiprotiiisseti
1,11(,titbeerliik zi-in \·oor de o,itwikkelitig \·.111 0011 Eitropa."' D.it lijkt tijij eeti juiste

111'•Cll.irtilig

1)e discuffie over de pijlerstructi,zir illustreert de statidvastiglieid van de Euro-
pefe Coi,iiiiiv*ie. Ook .il li-ikt er iii dc iiietii,ig \'ati alle lidstateii tezai„en spr.ike te
zon \ .111 een \'ercclizii\'itig:,3 Nederl.1 Iid is coi isequetit iii ha.ir pro-Europese houditig
llc,e Iici ook zi.1. Ititeitideliik Irordeti beide \·erdragftekste11. zowel over de motietai-
re cii ccoiioiiiisclie uiiie als over de politieke lillie. satiietigevoegd rot het Verdrag
betreff-ende de Eilropese Uilie. Eli daaililee is de drie-piilerstrzictutir een feit: on-
d.iliki de op, .itti,ig \·.iii de (:0111111issic, otidatiks de (oorsproiikeliike) 11,enitigeti r,in
lidvt.iteii. eti otid.itiks de itibretig v.iii her Europees Parleiiietit. 1)eze laarste itistellitig
A. zo.11< reede .iatige9tipt. tiiet betrc,kken bij de onderhandelingeti. Uit verschillende
ductitiietiveii blijkt echter eeti t-ederalistisch gedaclitegoed."' Maar het gegeveii dat
liet verdrag zelt-roorziet iii eeti tiieu\re 16(: iii 1996 illet oilder i11eer de Strtletll 111

.110 .igetid.ipit,it. fpreekt boikdeleti. 1 )c \\·i-ize „·acirop de verdiepitig roor.ils Iiug
..4gest.ilte krijgt, lijkt tiier hit eitidstatioil Ie zuil

Meile door t(,Cdc,eli \ .711 her Europees l'.irleiiietit in .iatilc,op vati de IC;C \Fas lift
doel z.111 her Verdrag vati M.1.iwrrii-hI gelegeti iii de verdiepiiig ran de institutionile
sri-Lictilur. z(,4110 .7.indachi ,·oor bi iroorbeeld hit deniocratische eletiient eii her
flitifilli.11'iteitsbegitisel. 1 )eze verdiepitig is <,iider dn,k kcmieti te St.1.111 door de diSCUS-

7.4ie u,ir de \01-,iigeriiig \.iii de Eurcipese Utile.   Dat is jatimier. Zo houdi het
Illem.1 'lle,11(,cratie' bititieti het Europe e k.ider rerba,id tliet de atitatid die lijkt te

l)11 k,mi,·1·.,mit·,·11 1/ I t)') 1 92. 22 647 (11 1 -1.17). A. p. 3 (,1.ider rapport).

') 1        1 |et  ,:·,1 1·.ilicip.1  \.iii Ne,terl.1,1.1 iici ,ip ce,1 11·der.lie .tructuur. 1).ar 1,11.ikt bil,(ic,rbe:1.1 iluidelilk uit her
een[e likmcil .mdum \ m Ne,lerl.111,1 111 cle i „,irt .,e \'.111 de Jul,bele 1(,( ' m Roilic. Nederl.illd beliallritkt
il.it , .211.H I·,egiti 1.1,·e!1 \ iittig eci] te.{L'1'.1|L' ./nil rullt' \\ er,1 bc (wgd .114 ' t . . . 3 ||1(' 11||1111,||l' All'lt||'C |,'r I:irl'|'t'.

/lits Ii·,1, h./.v·,/ ,/„/ mi,it„· i,/,·,ih..ml,iti ,)11 Ihi· th·,ir/)· Ii,·i„·11·,·cl it/1,·n'.,1. i,1-/li,· .\ c'th,·t·/,jil,6. hin'reot·,·r/ic·m·iii.il
i'ri'it'1111|t' md'Oilll'i# |11 |hl' ( MI||i il 11|*ly .11 Iii>1.1411 ill,14·,11 li, >i·11't' tht' 11111'It -1. 01 1|Il „11|11'11|11•il .11*'111|4'|' Stilll'.

11,4 . 1,111 111 1„.1.It, i· 111.1.,ry It.1,,|101 ·13 th.1 1|11.. 1: 11,11 t|W ..Ii,·, m·1111·|1,·ri· di·,1. Ii'11..Irt™ 1.lk, 11 11,1,1,1"llotitly.  111'.r, 1,

„" B.. i.,ili. tht·1 (·h'i-(·, ti' .1,/ty't .i ,/1/14·ic·iii /Bmi,i, Ii,iii·.   /.ic /)111,-h C A,i·,·rt;,11,·tit  /st .\/I'llil'ii,Ii,him . .1/,i)·  / 991).

./1,1.j.,il,/c St,·/,>  /m 'il·,1., /:m·,y,im /1,/iti, .1/ I ntt,11'. gepubliceeril m C :cithetr 1993. p.  127.
0       I let g.1.1[ |iter re ,·er 4,111 pet· |1414.1.it e\.1,·111.1 Ie Kam „t i·r eeli \ erw-litii, mg lieef-t 1,1.1.1['ge\·('Iideii. eli /()

1,1. \\ .it de .i,h[el·Itggeride 1-:i{eli t.. 1 )e im. 1-,lerlield i. iii icier g.·1.11 \ .1·.i lic,\·eli ,.iii ', 661 :211.trUCIum
11.&.Ii   \ l'.''l' lil le Piller.

')3     /i: C „1·I,ett lw.1. r. 1 7-21,: \ atili,),i,1.1,-k. 1 1,)<,2. p. 225. \·cic,r eell li,ree,17:<Illig \.,11 ile rcil ,.m |let
1-.iii·"pee, 1 '.11·le"le.ilt.

44      K.ipte, 11 4 Verl.„re,1 1.11, I lie,11.1.Ir 21111.3. p. 24). Zie „ik p. IS (i,er cip\.irtiligeli \.iii elikele Iici:t.,teti.
4=;       1 ).it 11:reketit 111:t Li.ir <,p ,{:/: pillitell 111:t. „t .le, |ir. /:er \\ cimg i. bercikr. 1 let  iletticier.tris,11 deticit" 1.

bll\ „cirl,celd dilidellik \ eilleiii.1. Lie K.ir[.„1 a \'crl i,reti ,·.m i h:iii.i.ir 2111,3. p..0.
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best.1.iii russell de Europese Uilie eil haar burgers. 1)aarachter schitilt een dieper
eleitietit. tia,iielijk dat vati legititiiiteit. Hoe groter de atitatid nissell burgers eti de
overlieidstiiacht. tiatiotiaal d.in  ·el ititertiatiotiaal. des te nicer \·rageti rijzeii bij de
legiti111iteit r.111 beslissitige·,1. W.11111eer het ititergc,uverticilictitele s.1111eti\ ·erkitig
betreft, zijii her de nation.ile wergevers die de itiwi,tiers bitideii. Bij Lle Coillilizill.lu-
taire eerste pijler is dat fundatiietiteel iliders. Ik k.111 111ij dan ook goed voorstelle,1
dat het iiistittitioiiele aspect eeti tiic,eilijket- oiiderliatiddiligispiilit tf iii reigelijkitig
met eeti evetituele verbreditig iii blikveld. 1 )ar iii her verdrag de tioudza.ik roor ecti
tiieit\\·e 1(;C: wordt otiderstreept, zegt voldoetide. Het lijkt crop dat illet liet Verdrag
vati Maastricht verdieping eti verbreditig iii te fterke 111.ite haild ill h.itid ga.in.
Hierdoor ontst.,it nic,gelijkenvijs iii de praktijk eeti ingrupetide itibreuk op de
ai,totiotiiie \·.111 de tiabon.ile rechtsorde. Feit is ll.it dc kieiii rocir deze itititisiveritig
rati de strafreclitelijke s.111)eti\\rrkitig ill het k.ider vati de Etirc,pek ititegratie is
gelegil in de Europese Akte eli de werkgroepetitijd. 1)e tiiate waariii Europece
betiioeiinis tiier bijvoorbeeld het strafrecht itigrijpt iii de natiotiale 54)evereitliteit V.111
stateti is itiitiiers athatikelijk v.iii de illogeliike diepgatig. Eeti rerbreditig en ret-vol-
getis eeii verdieping is tiiet zotider risico: de verdiepitig bretigt niet zich tiiee dat op
de toegevoegile terreinen ook kati wordeii itigegrepeti iii de natioliale reclitsorde.

Met de achtergrond van de oprichring Vall de c,etiieelisch.ip iii gedachtell
blijkt dat eeii kliinacit vati hoop en van grote politieke eli ecotio,11ische otinist en
otizekerheid,0 de zo typeretide 'd>·iiaiiiisclie stapsge\\·ijzi c)!it\\ikkeliiig \'ati her
Europese verbotid heeft geteketid. Dit is eeii rei klaarbaar proces. 111,1.ir tegelijkertijd
ook veroiitrusteiid. Op b.isis V.111 (111iii ot-tieer) iii.1.itsch.ippelijke gebeurteiiisseti A
de toekotiist strikt genotiieti otivoorspelba.ir eti g.1.1[ er 111eer aa,id.iclit ilit lia.ir
verbreding iii plaats van verdieping. 1-)it alle< 0,iderstreept des te ilieer het litit rati
de otitwikkelitig vati eeil Eurcipabeeld, dat dielit ter begeleiditig viii de gedaclite-
vortiiitig over bepaalde flicette,1 van deze dyiiatiiiek. 1)e 011[wikkelitig vati de Utiie
is  'el degelijk iii enige tiiate re stureti. ecliter alleeii itidien eti roor zover lidstateii
eeti toekoliistbeeld voor ogen hebben voor wat betreft her blikreld iii ilistitutioliele
a s p e c I e 11 .

9,.i.2 Hft  1 2·rcinw 1,•U, ALicistridit iii ,enitt· li/litil

Het Verdrag \·ati Maastrichtr ketit een aant.71 hootilptitireti. Kapte\'11 ell VerLcireti
rati The,11.1.it o,iderscheideii de verankeritig V.111 her szibsidiariteitibegiiisel. de
itistellitig rati eeti Europees burgerschap,"N de vcrsterking van de be\·oegdhedeti \·.111

96 K.,pre\i, AVe,·Loreii \·.Ii, 1 he,11.ia[ 211*13. p. 28.
97          Inilietier „·ord[ gesprokeli o,·er lier Verili·ag berreffeit,le de t.urcipe,e Uliie &„H ik „plier Vet-,irag \.111

M.I.Nric|it 70.11. ge\\·47.igd Lic„,r her V.rdrag 1.111 Aii).terd.1111 eli Nice. Zie 'i  1..J.
9M K. pre,·11 &· Ver[oreii ,·.iii I heiii.i.it 21111.3. p. 311. tier buige,·4,·Ii.ip beliel [ bu il: iii#,·erkitigtredilig wit

her Ver,ir.ig \·ail Maauricht \·ier rech[eii. iia,1,eli.ik: her recht op i·erpl.iat,111% eli ,·erl,1111 biti,ieli ile k(':
.k r iet ui p.i.v d- kieirech I bii .i: ge,ik et iIci·.w i., e kie/il igeli eli liet Eul-<,pec, 1'.i rl.·Ii i :lir il i de 11,1.t.t,i[ \ .,11
w rblut: be.c|leriliii ig \.11 .Iii ilia..1,1„ eli ,-oil.u|.ite n \·ali ,le 11,1.t.1.11 Ill del-,1: 1.111,1.11 .1.lil liul·Ler. 1 .it] de
F.,1,·„pe.e U,ile: eli tor ,1,>[ lier petirki·cclit. hpi·ike,1 1·.1,1  1,ili·ger·,ch.ip  licii.idI11·[ de ge,1.,clite 1 .111 eeti
reclirw.i.ir. 1, .1.tri11 41, ci·11,1,1 eli bill·gei·, 1,11,ler\\ (31·p,11 /1111 .1.iii,ic \\ er.
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.,|ler Europees P.11-leilleilt ell Lie optienling vall eell .1,111tal liieuwe beleidsterreitieti.
Ik wil tiiii hier iii her biizc,lider richten op her 1.Iatste putit. Walit her rerdrag 111.ir-
keert eeti belaiigrijk ill()111ctir waI betreft de iiistitutiotialiseritig rati de beilic,eieilic
i .1,1 de Eitropefe Utiie 111et hit sirati echt. Achtergrolid hien:in ic liar de politieke
Utiie d.1.id\ ·erkelijk iii her le\·e,i wordt geroepi·,1. \\ .iardoor de Europese Uiiie (als
12,1 i lied iii e 11\\ i i istiti,11 t) hi.t le\·elifliclit Zier. 1 )it leicit rot wijzigiligell iii de beu.,all-
de \·crdrageli. \\.lar<,tider de ver.,liderilig vall hit begrip 'Europece Ec<,tic„ilische

.lillI
(;ancenkhappeti m 'Eilropese (;etiteeliscliap:"' 13elatigrijker is de toevoegitig
r.11 twee .ilidere roniieii r.in sameliferkitig. 11.1111elijk het geiiieetischappelijk
bititetila,id.- cii \-eiligheidsbeleid .ilfook de saii}eii\\·crkitig op her terreiti rati biti-
tictilatidse z.ikeii eti justirie. 1)it blijkr duidelijk uit.irtikel B VEU. waariti de doele,1
\ .iii de Uliie wt.i.iii rertiield. \\ ,1.irotider Lie h.1111eii„ ,'rkilig op deze rn ee ten-eine,1.
1 )e Etit c )pe .c iii Iegratie is d lif .1.111 \'erailderitige, 1 0 i iii irlierig. MeI het Verdi·.1 e r.in
M.1.10triclit bliift her ocitfpic,Iikelijke litiA \·.111 dc Ii(; *r.1.111. 111.1.11 \\·oideti .1.111 dc
bilitetizijde v.iii de 01'de 111111-ell. tiiezi\\·e gelioll\I·d. 1)e kern rati Etiropa bestaa[
\Hc,rt,1.111 ilir de Etiropese Utiie liiet d.1.irolider de (;eliieenschap (de cotiitiiuiiautaire

reclitfc)ide) eii het getiiectiuhappelijk bititetilatide cii \·ciligheidsbeleid iii de zoge-
11.1.titide .IBZ-catiieti\\·crkitig. 1)eze eleiiietiteti \\7,rdeii .ilgetiieeti a.itigeduid als
pillers. Het Verdrag r.iti M.1.istriclit brengt ee,i soui-t d.ik\·erband tot st,liid „·aarbiii-
iicii de drie pijlerf futictic)1iereii.'"11)eze pii|erstructuitr is tot op de dag vati vatidaag
ceti keiiiiierk. liliS<Clliell \\ el hut ketiiiierk, r.111 de Europese Uiiie.

8.ireiit< 0chii.ift d.lt Iici d.ikrerbatid r.iii hi t Verdrag r.111 Maastricht is belle,Cld
-(. .) .110 ee,i riclititigge\·elid k.ider voc,r de toeko,iistige ontwikkelitig \·.iii IicI
ititegratieproc,·0 Ii,<0eti de  15 ot-tiieer Lid-Stateii." '"4 ik vitid dir ecti iii(,oie w.1.irde-
ring v.iii deze Grap iti de Ewi-(,pese ititegratie. Het i, ee,1 treffeiide tlitdrukkitig \·.i,1 de
\ c,c)!trhrijdetide d\·11.11itiek eli otiderstreept d.it hit verdi:ig .11 bij de totit.ilidk<,iititig
eeii 'groc,I iii„tiietit' i, iii de Eiiropece otit,f·ikkeliiig. Mer de iii\\ irki,igriedi,ig r,iti
IicI Verdrag \·ati M.1.1 0rriclit \Ford I ook her s trafirch r utider lier berei k va,1 de Euro-
re,e Uiiie gebraclit. WAI beteketit dat \·(,01 de beroegdlieid \·aii de licistatell 0111 op
wir.ifirchtelijke terreiti :A ,e\'ereiti op te tredeti? Wi,i·deii er d.,ad\rerkelijk beroegillie-
dell .it-gest.1.711?

99 K.ip[e\11 & Li·iI „1·,·11 \.m  I lie,11.1.1[ 21,13. p..11 1. l )e ,·cr·,rerkilig \.111 de ri,1 \·.m het hilri,pee. i.irle,13. Iii

betteft·  le 111\ ,critig \.11] celi eiliiilercre ht: 11)eliel'eli ,elititig recji[  .iii ile lelieli  .ill lie ( (11111111 le. 111-
,1.1111]g \.Ill ec11 1·.111·(,pe..· ,)111bild,It].111: cle /(,ge,1.1.111],le ct)-JAN,pi·,iie,ilir. iii 111[l,retili lg \.iii Iici
r„ ht \ .111 1 11,tellili 11 lig \ .111 her 1- ilripee, 1 '.irlelliei ir r„r liep.1.1 Iiie c.ireg iriee 13 mrerii.ititili,ile <i, ir, i nk, )11 1-
WH

I1HI (,p J.It ilil,liletit lie.t„lideli de kilic,re.e (,ellieeli..·|i.ippe,1 uit lie[ k(;KS. EE(; eii f.ili·.1[„111. 1111111<id.1.

16 liet F.(;KS \ el·Itip).
lili 1 Iii imee wor,ir [„t ilit,Iri,kki,ig gebr.i,·Iit d.it er 1)ier ,leclit,,pr.ike 1, \.111 ec ,lii,111, clie bel.,ligeli. /.le

1,<B „l,rlic. 1,1 K.tpte\·,1 a Verl.c,reti \.iii -Ilici,ta.ir 211113. 1,· 31 1.
11)2 /ie li.iretit. 1,8,7. p. 2

. 1§.11·elit  +tel[ o\·erigei]+ cl.it er etilge t.ilit.i le \·om IR,dig 1, ()111 echt \ .ill Cell

riller.irm·rum·k kilii,tel) fpreke,1. i Ii.1 ,·Ir.1.147 her Flci-litcidel .1.iii.
1113 hillitildel. .ta.it de/e .rriii·[u,ir [er ili.cu..te. Lie 1,11\,1,11·lieeld 1 4.3.2 eli  : 4.4.
1111 13./relit. 1')')7. p 2
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1.3.1
l)(·rth· 1,iih·r  1 c·rdrae "ail .\/,1,1.,tricht: 4,1,114·i,ti,c·rki,te ./Itstitic· ti,  Hilitic·,1/,1,ic/si·

7.,11:cli  d B/)
Jilstitiele sailletiwerkilig iii sir.it-zakeli worclt beschozi„·d als ecti a.iligelegetilleid \'ati
geti,ee,ischappelijk bel.ing.

"" De uitbreiditig vati de saiiienwerkitig op terrei,ieti vati
'getiieetiscliappelijk bel.ing' geschiedt "(.  .) illet het cic)g op de ver\\'ezetilijki,ig \·ari
de doelstellitigen van de Unie, in her bijzotider her rrije verkeer raii persotieti, eti
otivemiitiderd de bevoegdhedell vall de Eui-opese C;eiileetiscliap."'"" Iii tegetistellitig
tot de justitifle satiienwerkilig wordt de politiele variatit iii artikel K. I verder gespe-
cificeerd. Her doel is het voork ,tiieii eti het bestrijdeti v.iii terroris,iie. illegale
drugshatidel eii.itidere ertistige \-oniie,1 \'.111 iilterilationale cri,iliiialiteit. 1 )eze d<,el-
stellitig zoit tiiijtis itiziens ook van roepassitig kumie,1 zijil op de jitstiric'le A.,111:iliver-
kitig. niaar da.irc,ver zwijgt Iici verdrag. Op grotid v.iii artikel K.3 lid 2 k.iii de Ita.id
c)p het terri'iii v.iii de strafrechtelijke satiietiwerking befluiteti tietiieti. "' 1)it is .illeeti
mc,gelijk watiiwer eeti lidft.,at de beslititvoniiizig iii gatig ze[ Lic,c„ midilel rail eeti
illitiatiet. Het tocketitieti van her iliitiatiefrecht ilitsliiiteild aaii de lidstateil if eeti
ke,1111erk vati inter,Touvertieliientele s.1111etiwerkitig.

r·'

Volgetis Swart ver.itidert het Verdrag Vall M.I.istricht itiets .1.711 de itifteek v.iii
 tratrecliteliike 1.111ienwerkiti g. :"R 1)eze dielit Ilog SIC'eds ter coiiipetisatic \'ati de
(,1.idelige) ge\·olgeti \':111 de realisatie r.iii de vier riijliedeti, eii zo,ils ook ditidelijk
blijkt uit de aatihef vati artikel K. 1 VEU, het vrije persotietiverkeer iii het bijzoii-
der. ' "" D i t i s eet i b el,1 1161 ij k e c o Iista teri tig. Door d e e c ,1101 iii scli e i ti tegratie grciei t de

iioodzaak voor tiiet iii de C;enieetiscliap geintegreerde strat-rechteliike s.1111etiwer-
kitig."" Uiteitidelijk wordr de Europese U11ie opgericlit waariti deze satiiemrirkitig

III5 1)e .ilidere .tcht Jangelegetiliede,i ,·.1,1 geliiceli.chappeliik liel.ilig Lilli: Ecll,elcid: \·4),ir cIii·itieli 111:[

lietrek ki ng Ic ir ile overk 111-1 *di lig 1·.111 Iii l,iliteligre lize,1 1.,11 de 11,1.[.ireti il cicir pc 1.„,ie i i eli de ilirc iet:·lillig
\.iii Llc .„11[role Li,lan p: illitiligratiebeleid eli bel:id kii .1111/1,11 1.111 „11,1. iii.111:11 \.111 ilet.ie I.,11,1.11:
\·our\\·.1.11·Lic i i mia ke liet \ erbluf \'all ,)11,1Crd.Ii,e 11 \ .111 der,le 1,111,-lell op Iici gi·„11,{gebled \·.111 lie |tli'•t.1 [Cil:
de etrild regeti Illeg.ile 11 11111 i gratie. i|leg.1.11 \·er|,Ii.it-e n illegal e .irbe id docir cit,ile d.ilie 11 ,·.111 derile 1.,„de,1
I ip her grcit,ilge bied ,·,Iii de lids[.areii: de *tru,1 tege,i iii ug,# c,·01# ilig <\'ocir 14 1, el ilit bilite 11 de p,rwiele
%11 ik 11„ erk 1111 iIi str.it>.1 keli. Lie Lioll,111 „Alliell\\ :i·kilig eli de pu htiele wn,·,iii·ct·ki,ig i J It): lie [1·11,11 ng
\All frallde \.ill lilterilati,)11.lie <lim·.11)g (i mit· /„:·er Jit blll[Cll cle 1Uitltle c Wilk·11\\erkilig iti W·.it>.ike11.
Lic Lioil.ille,..Illiell\\·erkilig eli de p ilitiele uliiell\\·erkilig \.ilt): ill tittele  .,litell\\ etkilig iii bilrge,·litke /.1-
keli: Lic,u.in...tii,eii.:rk t,ig: eli p<)litiel, w m 11\#·erkiii L:. th·liggi 111.111 w |t clat liC/C 11'hi m .titikel K. 1 1.
geki),iieii "(...) alw ge\Ailg \·.Iii ,le (te) 6,+E  lirci·i\\·erki 114. ' /.ie ihiiggem.111  1 )')5. p. 31 1. (11·et·igeii. I.
de g. luk :1110 lik t ,le cip.,1 1111 11 11 g \·.111 011,1:r„ Lip, 11 iii ,le bl·1.1-1.m K„h 1 eli Mirter.111,1 grci„[. 1 11 6 .1.3.1.

111(, Artikel K. 1 .1. tiliet eii 0 nd : 1 7 ell   Veritr.,g \ .m M.i.1.tricht.

1117 iicI betrefi geliketi„ h.ippeli lke \tail,ipull[Cll. ge:11:cli„ h.ipi,eli.ike (ipti cliell, c 11 I,J ereelikl,111*tm. /.te

artikel K..3 11,1 2 oilliel· .1 icit m met C Vel·,ir.ig \.iii M.1.1,tillh[.
/8 41\·ar[ 211111. p. 4.

111,) 1 ).i t ile ,}, it \\ i k k el i,ig \ .8 1 1.1 LI\\ e .,i moi \I erk, i, g f ip lie[ rerr. 111 \ .1111 BL .11, Mii .i p.i ri Lic). 1 \\ Ii,·41 [ \·cn ii . 1,1
1,1 .irtikel B VEU ilcier liter.1.iii mets .it: /<, 1,11!kt her <'lillip. I lut<„ie k.ir.ikrei· cic ik ditilielilk ilit ,{e
pre.litibi,le \·.iii her Ver irag \ . 11 M.1.1,ti·k hz.

lili 1),  \ 2'141< $1,reekndii .,/,1//-14·,·retlecteli. 1 ).1.1 ,)11 ,1/1  WN.1.1[ zil   l...,) d.i[ miegr.I[ie m Je elie kirc)r
m·er|„(ipt" m de ali,ier:. \, „ir|ieeti i}te[-Kern[:greerd: wr„i·. /.„ lieeti \ (,„i-r„·11 lidell,le et·(,11(111114•'Che
111[egr.itle iii ile EU. 111.t 11.lille Lic (111[i,'lk kelitig 1·.11 1 ,le ilitertie iii.irki. cell ..11.1 #'.111.li-[1 1 1[el[Cil [49[ Ce-
\·oIl Keli.1,1 cip ile , ocirliceil \\·etitig get'litegreer,le reri·eitieii \'ait J ljZ. A 1, ge; „I,v j .„i her , rile , crkeei·.
& t,):getic)111(11 eCO,1,31111..|le tilterd:pelli|ellite eli de lilier.ill.entic \·aii lier grci).)·:r.cllruiliti,1 tin.iiki-
eel ,·erkeer 7411 de greii/eii tilwn de 11,1,r.i[eii *reed. tilizi,ler ettectiet ,& lielieer,+111•,trum,lit eii „b*t.ikel
wa.i ic|/ ickcl· . illes:.ile i111,11tgr.illte,1 :11 111  d.wd." /.ie WRN. S/,le'.,1,11 /te/t t / 111 $/: tir,ii,il,n·'h· I mi·
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als collipells.ltuir eletiletir „·c,1-dt opgetiolliell. In theorie wijzigt er a,in de s.1111eti-
\\·erkitig op dir terreiti dtic iliet zori,i,1. war echter niets at-doet aan her belatig.1 het
Verdrag \.iii Maastricht. Het verdrag iii.irkeert itiimers ee,11110ment ill een belang-
riike otitwikkelitig: de jitstitiele (eti ook politiele) saiiietiwerkitig werkt zich. zoals
ziliz,Ar .11 .7.iligedilid. gaailde„·eg rail buitell de Europese Genieenschap tot binneti
de iiiureii \-ail de Europece Utiie." 1 Het is de eerste expliciete verdragsrechtelijke
aaii\\·ijzi,ig dat de Europese Unie tiiet,w getiieetischappelijk beleid probeert re
oiii\\ ikkelen op IicI gebied v.1,1 het strafrecht. Een beleidsterrein dat sterk niet de
11*ltit)11,lie <Cle\'el-cilliteit i< 1·el·Ii·e\'eli.

S\\'.11[ i otista[eert dat her rempo rail de otitwikkelitigen op het terrein van de straf-
reclitelij ke catiieimrrkitig ii.,  het  Vii-drag raii  M.iastriclit verstielt."1 Ciezien  het feir
d.it Jiclits lid0tate,7 beslitir\7)niiitig kutitien i,iitiereti. is deze rersiiellitig toe te
c.-hrii\'eli .1.111 itc lidst.itell ell liiet .1.iii bijroorbeeld de Ezirc,pese ('(7,11111issie. Maar
tiiet deze catistateritig is tiier .illes gezegd. Zo stelt Klip \'aet dat 0011 vati de tileest
belatigri-ike c,titwikkelitigeii A "(. ..) dat rr·a.ir iii her Verdr,ig betreffende de Etiropese
Utiie tiog werd gesproke,1 over strati-ecliteliike satiien,\Trkitig tussen de lidstateii. het
.icceiit iii de praktijk op hartiic,tiisatie is k„tiieti te liggeti."' 1 3 Hij  illustreert deze
stellitig iliet Cell vcrwijzilig 11,1.ir onder atidere het getiieetischappelijk optredeti
betretietide de ti,idt·rlitiet· (1,1,111,1.Ssil'.i, iwit dt· 11, ·(Let,iii.et'11 eli j,tilk'ti/k'(·11 van de lidstaten

\.iii de Eur<,pese Utiie ter bestrijiliiig v.,11 drugsversla\'itig e„ ter \·oorkotiiitig en
be<tri-iditig r.iii de illegale drugsliatidel."* Uit de gectirsiveerde woorden blijkt de
doel<tellitig r,711 her recli itiftrilille,it, welke iii .irtikel I tiog eetis wordt geexplici-
teeril. Lidstate11 verbinden zich tot het onderlitig aanp:,05,11 van hun wetgevitigeti
illet het oog op Cell grotere rcreiiigbaarheid. roor zorer dit Iiodig is 0111 illegale
drliphatidel ill de Ullie re foorkolliell eti te bestrijdeti. 1 )it voortielili'ti is iliet alleeti
gericlit  ,p \,·ergeritig. 111.1.Ir (,ok op de praktijkeli van politie-. doiia,ie- e,1 gerechte-

11:lilke clictifteii.

ir.ipp,irt lir. (,51.1 )eli 1 1.1.Ig: Silii Uitge\·er< lilli.i. p. 2X.
1 1 1      /0.11.    1 3 , 11    .4..3 .2 re:,1, .1.,111, .ti .[. 1 11„gd. 111.t lier V.r,ir.ziz \ .1 11 M.1.Nm lit de temi 'Eui·,4,e..

c w.'111:em'11.11,1,eli 111 '1--111 (,pe.c (,elli:ell'.'11.19,
112     /.ie S .1111 9,l).  li.  31.  Ilii be,i hniti ile pericide tuueii cle 111„·erkiligireding \.iii het  Verdrag -11

M.I.1:[!-iclit en \'el,11·.ig ,iii Alitw,ill.illi .ils \·cilgr: ''Meli k.in eigelihik \\·el 7eggeli d.ir Ide Itilstatetil .11:
licietctieti .1.iii lic[ Herk ZilIi geg.1.111. 1 let reslil[.1.It \-.ill die. billi.1 ic  1.iteli gn.i[[eliile. acti\·Itei[eii iii.ig
cr d.m ,„,k zii,1.   Li: 3,k Klip 1 '397. 1,11\·ci ,rbeeld p. 66-1 eli 6(,6. e, 1 >i\  .irt 211111. p. 4.

11.;    Kill, 1,J ,7. 1'. t  , ). (Mt £u..icle .Qukunkk im.K#&W. 1111  tel  <1. t meI A M.·erki,}i<tr.64
\ .iii lier \'er,11.,g \,Iii M.1.1 trii lit i}iet k<,11 11'(irlic,1 \ er:iic„,1 J.ti de wtr.itrechteli.ike *.titieii\\·erkiiig 111 m il
w·(ic,111\·enik·lltlig /<,ii r.ikeli: "111111,el·$. iii ritel VI ,·ali her EUV „·,10 er geeti fpr,ike ,·.iii 9rr.,freclitelilke
*.111,eti *\crkit,g. „·el , .iii lu4ritlele ,.11119 11 „·erkilig m *tr.lt>,ikell ell rcilttle.,111:ell\\·erkmg. V<,cirzci er er
#P,·.Ike \, .1. 1 .111 m.)[cricle rerrei,ic,1 , .113 getiiecli., h.ippelitk liel.ilig \\ .Keli die icer ber, i·kt eli exclii,ict
w mield iii .irrike| 1.1 )e.011,1.liik. 11111 er 111 de p.rk ide 1 4)'33- 1 4)<)8 lielicitirlijk u .it.11J/.-.ic ri,-ite,reti ier-
ri,·lit ilie liet 111.11id.1.it \·.w ritel Vi lilke,1 te (i\·er<chruile!1. C...) Kortmi. fle beli,iet-te M ilitergoil\ertic-
Illcil[ele Villell „·el·ktllg 111 ,tr.117.lkell. 1,·el·,1 Wn,ler ,·eel .,·Ilr„Killl l·le ietell,1 ell be„·,4 ,2 71, h mk W·ed.
Itieer „11 her teri-elli ,,lit liarilic,1114.ttle ,.m her 111.iteric;le ziratrecht.   L.le Ver\·aele hill-1.11.14.

114 (;,·Iikoi.,h.ippeliTA „litredm ')(, 7511 IBZ. Phi:'(;  I w,(#. 1.342  6 (hierti., getiieen\,-11.ippelilk 01,[re,le,1

4(, 7511 111ZI
11. Artikel 2 ge,iteei,#chappelilk „prre,leti w, 7-311 .113/.. Klip sigiialeert d.,1 de .init,itie  wii ile R.wd cip dit
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Hoe tiioeteii deze olitwikkelingeti wordell beoordeeld? Iii de eerste plaars her
ti·it clat de stiellieid ,·,1,1 het proces toetieetiit tia de iii\\ c'i-kiligtrediiig \'.111 her Verdrag
r.iii Maastriclit. Hieruit kati worde,i gecoticludeerd dat de tijd itiderd.1.id rijp was
roor eeti verdragsrechtelijke basis. Eti gezien het t-eit dat de ititergouvertietiientele
justitiele sa,iietiwerkitig roor de totstatidkoinitig eii iii\\·erkiligtreditig vati het Ver-
drag vati Maastricht buiteti bet Eur<)pa-hitis ook ali ititetisiet- kati \Jordeti jange-
merkt, is dit wellicht geeti vreetiide c ,tistateritig. De toegetic),lien regelproductie
betekellt echter iii dit geval ook dat tiier-verdragsreclitelijke besluiteti huti intrede
doe 11, zoals besluireii, a.itiberelingen. resoluties. colic]ilsies eli rours[elleti. "'

Bi i de
beoordeling \·ati deze ont\\ikkeling is het belangrijk root- ogen te houdeti dat her -
wederoni - alle lidstateti zijii die ertiiee itisteninieti. Wie de illitiatieflieiner is vati de
tiiet-verdragsreclitelijke itistruinenten, geeti slechts de oorsprotig aaiL

Verder rijst de vraag ot-er spatiliitig o,itstaat iliet de doelstelliiig rati het verdrag
('fatiienwerkitig') nu iii de praktijk de midnik op h.innoiiisatie rail str,it-recht ligt. lii
de eerste plaars is dit acce,it niet zo vreenid gezien de v66r het Verdrag v.iii Maas-
tricht geuite tiieningeti vaii zowel de C0111111issie als de lidstateti. Iii het Witboek
over de voltooiing van de ititerne tiiarkt uit 1985 stelt de Co111111issie de haniiotiisa-
tie v.iii wapeti ·erge\·iiig eti vin de wetgering op her gebied vati verdovetide iiiid-
deleii aaii de orde. Drie jaar later uiteti de lidstate,i de wetis 0111 otiderzoek re11-

lateii verrichte,1 tiaar harnionisatie vati siratbaarstellitigen.'IN Uk dit alles blijkt dat
\·66r het Verdrag vati Maastricht her kliniaat bestaat voor halliiotiisatie vati strafu·et-
gevitig. "" 1 e praktijk otider dit verdrag is een - op basis van eerdere doctiiiieiireti -
\·onii van voorzietibare strafrechtelijke s.imenwerkitig. 121' 1)it laat otiverlet d.1£ for-
iiieel de verdragirechtelijke bevoegdhedeii wordeti overschredeti.

Bij de harnionisatie vati wetgeving is het niet ondenkbaar d.it achterliggende
m,mien door liieerdere stateii wordeti onderschreven.12' Zo zal iedere lidstaar

terrelii gre,17e|<109 zilii "(...) lililkensdepre.1111bille vali h.t getiieetirch.ippililk opiredeii tot lianii<11119.a-
tie \·:111 ile drug„\·etge\ing: '(i,·em·ege,ide d.lt de Lid-St.,te,1 <,pmeuu' be\·eweii d.ir zij .ille 1.1.tbe.1„-
tell ii j li de illegale h.ii,del ii i \·erdo\·el ide middelen Uit te b.im ieli. teii ettide h ul i wii n i le,·itig te lie-
scherineti tege,1 cle \·eri,ictige,ide ge\·olgeii \·,iii die h.111,1£1 (...)'. I ).A,imiee 10 0,1111:sketib.i.ir d.it hurop.1
ecii \ eel puli ttle\·ere lic n.iderilig \·.iii ile crili mialiteirsprobleti i.itick te „·.lclite 11 + t.1.It,i.iii 111 Ne,le litid rcit
dus\·er gebruikelijk is." Zie Klip 1997, p. (,66. Zie Klip Icm/. p. 669.  ·cicir 0,·erige \·() irbeeldeii \·,iii
Ii,im kitils,itiei·o orschrifte ii cip b.,sis \·ati artikel K.3 Verdrig \·.iii M.1.litricht.

11(, Hier\ c,cir   ordt de ,ery.aii,elii.miii '.ikteli' gebruikr. Zie  Klip  1 9,7, p. 6(,4.
117   Zie 5 3.2.2.
118 Ik doel hier op het l'aim,i-d<,cui,ietit. zie § 3.2.3.

11,) 7,).11% eer,ler geforlijuieer,1. id de (+c,iiimissie eind .1.71·:11 t.lchtig 1.iii menlig dat 11:irtii„iii.,irie \:m
*trafu etgentig op grond vati de eerfte puler liiet liiogelijk i#. Zie metii(,cit .35.

121 1 Su'.Irt biedt hien·oor ren verklaring, zie S#,·art I 999, p. 31. Ik h,ir:11(itiii.irie \·,in \1·erge\·itig r.wk[
41\·erige,10 wk <inderile|en ,·ali het materiele *tr.,frecht. ZO 1,·1.ift Klip iii 1 ')97 op lier felt £1.11 iii her ge-
meensch,ippelijk optreden ter hestruditig #·.111 liieiisetiliatidel eli sekstiele mtbuitilig #·an kindereii '7 ..)
alle Kicetteii \·.in het strafrecht (.  .) de re,·ue Ip,i,sere,11. 7 lu „Ii,lersclietilt zi,ider.ilidere .1.911il.icht  c,or
wtrafliaarstellitig:strafbedreigitig: strafrechteli.ike .wnspr.ikeluklieid \·ali recht+penc,iien: uitle\·erii,g: ilibe-
4 .i gi i e l i i i l i g : re c h t s, 11.ic· h t : m .i.i r c, o k ee,1 w rb i l i fi l te 1 , ·c i o r :1., c l i t„ fle rs : te r i l gk e e rga ri l i tt e : a l l   i„), be ri c h i

aa n 4,1,·11 n,tler* eii #.1 I tieli  ·erk itig tii et p.irticilliere stlchtitige i i rcit liestn·j diii,4 ali liii slini ik \·.iii kitidere n .
Zie Khp 19c)7. p. 6(,7.

121 Zo Iiierkr Ruter op dat "(.  .) de \I·Uze. \\·a,Ir<ip her str.itreclireluk beleidiii-11 iii.itiiti·0reert. 11iterii.iticin.tal

„·e i in g \·enchille n \·ert (,cilit. Veel delictccii 11*chrii\·inge n 7!111 n.iKe m,eg iii oiriek. de pir<,ced u w hii ine, 1
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kuntien iii:,Ietiimen tiiet genieenschappelijke drugsbestrijditig. Uiteraard kan er
verschil bestaan iii oprattitig over hoe vcr harnionisatie rati wetge\'ing op dit gebied
moer g.iati. Op dit punt zij,i lidst.lien - ill het algetiieeti - tot coniproniissen bereid:
er is 1111111crf iiog altild de britt-ertiitictic r..3 her sti-afreclitclijke beleid. Iii de hatice-
ring \·ati strati-echt schuilt itiitizers de daadwerkelijke soevereiniteit v.iii eeil staar, de
da.idwerkelijke 111.iclit vall de overheid. 1)at er wordi overgega.iii, ot- alth.itis de
aiiibitie \\'c),dt geuit, tc,t liet iii overectifte,11,11ing bre,ige,i vati de strafrechtsplegitig
iii zijll geheel wekt d.iii ook enige verbazing. Het aa,igehaalde ge,iieenschappelijk
optredeti ziet op drugsverslaring eli illegale drugshatidel. Nu wordr iii artikel K.3
VEU uirdrukkelijk de strijd tegeil drugsverslaving getioetiid. evetials de illegale
drugsh.itidel. Heide zijii weliswaar losgekoppeld r.iii de justitifle sailletiwerking in
urafz.iketi. 1,1.,ar dilidelijk is dat deze dietiiatiek op gro[e belatigstelling v.iii de
Eurc,pese Utile kati reketien.'-- Voor Nederlatid ligt dit tiioeilijk. Juist op her terreiti
vati de drtigsbestrijditig. 1)it houdr otider tiieer verba,id ziiet het gedoogbeleid.123 Bij
beinrloeditig van het beleid is de inbreuk op de sc,evereiniteit van lidstateti groot,
zekei \\·atilieer beleid eii praktijk acitizienlijk atirijketi vati de wenceii op Europees
iii\·e.zii. 1)e tieutraliseritig die uitgaat van het kunlieti h.,tidliaven vati eigeti beleid. is
- watitieer jilist her beleid otider iii\·loed vati Europa st,iat - nihil.  Het is d.iii ook
etiigszitis o,igeloot-waardig te detiketi dat lidstateti bij de invoering van de derde
pijler oiider her Verdrag r.iii Maastricht haniionisatie v.in beleid eti praktijk voor
ogeti heeti gcux.iii.

Har,iloilisatie \·.117 wergeritig otider het Verdrag van Maastricht is alleeti gelootwaar-
dig voor zover deze eeti zitiver conipetiseretid doel dieilt. Binnen de cotitext v.iii
het rrije rerkeer v.iii persotieli word[ iiii,iiers her wegwerkeii vaii praktische pri)-
bletiieti door het \regrallen van de biniietigretiscotitroles 11iogelijk. zelti noodzake-
lijk geacht. Wanneer er echter druk Wordt Uitgeoetelid Op de gehele criniitiele
politiek. worden 111ijtis itiziens gretize,i overschredeti. V.iii louter cotiipetisatie is dan
nifitis itizietis geeti sprake. Het kan niet atiders dati dat eeti specifiek doel z.11 zijn
beoogd. Hiera.iii ilioet wel wordeti toegevoegd dat de lidstaten zelt-met deze uit-
breiditig hebben ingestenid. Ik vraag niij echter at- iii hoeverre zij zich bewust zij 11

\'ati de itibreuk op huii soevereilliteit. Mijns iliziells ilauwelijks. Het gevaar schuilt
echter iii her teit dat ad hoc beslissitigeti wordeii getiotiieti op 6617 specifiek terreiti.
Het is echter eeti reeks itidividuele besluiten die eeti oiltwikkeling, en uiteindelijk
een (voorlopig) eindputit illustreert. Exi daarbij telt zwaar dat die bes|uken alleeti tot
s[atid zij,1 gekonieti doc,idat lidstaten uninieiii insteliitiieti lilet de Eilropese voor-
stellen. De stellitig dat het de lidstateti zij,1 die verder willen gami dati strikt geno-

6611 recli[ft.iliiilie tic,g.11 \·el·gelukbadr eii de .tar,1 1·.111,ie *dii,tie, 11.IN\\ eluk, \·erschilletid.   Rilier 1991. p.
724

122 1)it bluk[ c,ok uit de pre.i:iibule bu geliieeti,ch.ippelyk ciptred.ii 9(i, 754),JJBZ.

123 Ill  1 946 ,·ei·„hum et-m·er dir citidem·erp e:11 11<,t.1 CK,11,1 ·r.,/11£,Li·11 /1 19')6/97. 25 1185. lir.  1-2). Hieri,1

wirdt .1.111£1.iclit befrced .1.iii dc iii,·loed -11 ile' :erve puler. 1 )< i- 111,·lu,·ie i. Liat de rilillite \·ci  1- ge.ingell
m iiciatiert.ike m.ire 14 mgeperk[.
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iliell ilodig is, kan eenvoudig worden otiderbouwd: de Cotiitiiissie heeft onder her
Verdrag \·.iii Maastricht geeti initiatiefrecht voor expliciere strafrechtelijke onder-
\verpeti.1 24 Voor zover een voorlopig eiiidputit ran de otitwikkeling door de lidsta-
teli otiwetiselijk wordt geacht. moet nieti de h.ind iii eigen boezeiii steken. 1)e
veratitwoordelijkheid ligr inliiiers pritiiair bij de soevereitie staten die iii relatiere
vrijheid hun positie kiinnen bepaleti.

3.4 Verdrag van Amsterdam

3.4.1 1)< ,latizi·r nit het i Prdi·,W v,111 ,411,st,7'ddill

Uit de torstandkonling vali het Verdrag vati Maastricht blijkt dat er telkens verder-
ga.inde stappeti worden getiotiien die leiden rot intensiverine vati de Ellropese
saiiienwerking. Otiderhatidelitigen op Europees niveau small ilooit stil. Verhelde-
retid is de evaluerende opmerking vati Corbett:

" 771,· d ),n, mti,· 1,1-c sit lifie 1,1.4.r sitch 11 (:cotiatic,its h,is list lill/)' lit·c·It tlic Sallic: a m,lid'·it)' cit .1 A 'm-
lici. St,itcs Imht/le /(, /,Irss ,ilic,id It'i'th a mmtility rchict,int tii di, sp. 771£ nia/ority si,zii<·tim:,
rhn',1/c//s /0 m „i, ',ihc·,id zi,irhotir thi' 11, Ii„nry , bitr u „,t,/d j,irti·I· I,of to.  Thi·miuc,fir), 4,i'. · i, it
ti,ail r to tiwi·(· 1.,cry f,ir all cud, blit 11,011 Id prefer a coutprotilist· ti, l,eitle It·It Qi i t. I ·511,lily d rolli-
/in,inise is in idicd, bilt 1 1(:eoticiti,1//s th ('/1 re-(71('// s (,1 lic )'C,irs /,in'r (,1/ si,/1 1(· i,rhcl- ,1.y)('a (,/ 111 1(·-

,('/,lt/(1//.  ,_/,

Na het bereiken van comproinissen tussen de lidstaten worden eiikele jareti later de

otiderhandelingen herv.it. Ook al gaat de investering iii de verbreding in het Verdrag
vall Maastricht gepaard tiiet verdieping vaii de structziur, al met de itiwerkitigtrediiig
van het verdrag is een nieuwe IGC voorgeprogratiimeerd waariti meti zich wenst te
bi,igen over (de oplossing voor) institutiotiele problenieti.126 Met het Verdrag van
Maastricht is naar de stiiaak van zowel de lidstaten als de Europese instellitigen te
weinig a.iii iiistitutionele verdiepitig bereikt. 127 Speciale aandacht gait hierbij uit naar
de evaluatie van de tweede en de derde pijler en aaii het versterken van de be-
voegdhedeti van  het Europees  Parlemetit. 138 Direct tia  het sluiten v.iii her verdrag
groeit de iatidacht voor andere punten, zoals kritiek op de wijze waarop het subsidi-
ariteitsbeginsel iii het verdrag is neergelegd, het gebrek aaii zowel het sociale als het
deiiiocratische gehalte en de verwachte uitbreiding tiiet een aantal landen:2" Naast

124 Zie ook Ver\·aele 211(14. p. 14.

125 Corbett  1993.  p.  1.

126 Artikel N lid 2 Verdrag \·an Ma.istricht.

127 111  1994. slechts I jaar lia de in\\·erkingtre iii lig \·.m het Verdrag #·.iii Maastricht. reepr de Europece R.,ad

eeli retlecriegroep in het leve,1. olider ,·00 rzitterschap \·,111 ile Sp.1,1 nse st,1.irxcecre tam Weste,idorp. Net
oliderzoek \·ali deze groe p clielit ter \·c,<11·bereiii iii g vari de IC; C .  1996. Zie 1)el Grc Aso 211( 11 t. p.  15. -rij-
dem ,leze \·oorbereidende Eir steli liet Europees P.irletiierir zich m·erigens \\·eder„,11 actiet op.

128 1-)el (;msso 21)1111. p. 15.

129 Zo <telt de Nederl.ilidse regenng bii de goedkeuri,ig mn her Verdrag\·an Maakricht \·ast d.it -(...) ile

relatie '\·erdieping,/1·erbredilig' ee,1 acce,irs·erschilii·iligheet-i (,iiderga,iii \·.iii consecuticiii de ruil n.wr
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illogelijke itistitutionele probletiien \\·orde,1 iii de loop der tijd twee hootilthetiia's
.1.7,1 iii 1(;C toegeroegd, Ie weten her overbruggeti vati de atitand russell de Unie eii
de burgers. eti een noodzakelijke hen'orniing vati de Unie nEt het oog op eeti

1"roorziene uitbreiditig.    Ook deze rwee onderwerpen lijken roornaiii,lijk \·erband
Ie houdeti tiiet de \·eriliepilig rail de itistitutiotiele Structuur. Her Oilderbilikge\·c,el
da[ op dit terreiii, gezieti het restilt.iat zoils tieergelegd iii het Verdrag \·.in Maas-
tricht. verdergaatide stappeti tioodzakelijk zijii, lieellit toe. Alle drie de tliellial
bretigeti dit tot uiting. Her voorgaande doet overigetis tiiets at-aaii her restiltaar van
hit Vet-drag rati Maastricht.

De uiteitidelijke ilitkonist van de IGC: 1996 niond[ uit iii het Verdrag rati
Aliisterd.1111. waariti alle hootilpunteii worde,1 111,egetionlen. "'  Het verdrag is wel
\·.111 atidere aard d.iii de Europese Akte eii her Verdrag \·ati Maastricht. Wailt er is -
0111 ille[ Swart Ie spreketi - sprake van "(...) eeti itigrijpe,ide herorietitatie, een heel
aiider pei-Gpectiet."' " Hierdoor otitstait eeii tiiei,w riclitinggevetid kader roor de
toeki)tiistige olitwikkelitig v.711 her itiregratieproc-es tils:,ell de lidstaten illet de moge-
lijkheid van verstrekketide gevolgen: de Europese reclitsruinite staat cetitra,11.1 " 1)e
oorzaak hiervan xhuilt iii grote tiiate iii de introductie vaii een nieuwe doelstelling.
die otider andere a.iti de strafrechtelijke sanietiwerkitig wordt gekoppeld, 11,7111 elijk

de biirgers in eeti riiimk v.111 vrijheid, reiligheid eii rechtraardigheid eeii hoog
iiiveau r·.,11 zekerheid verschaffen. Voordat deze belangrijke en boeiende Europese
dc)elstellitig aaii eeti krit:i0che .711.ilyse wordt otider\\·oipeti. word[ het Verdrag V.ill
Atiister,1.1111 iii grove lijtieti besproken.

3.4.2 Het  1 Prdr,iq 1411,  Amsterdmit  iIi vo,$·Ivlliclit

Het Verdrag van A,iisterd.1111 bretigt verschuiviligell .lan iii de drie pijlers. 1)e atiibi-
tie oiii de als roorlopig bedoelde structi,ur olii te siiielten toI 6611 orgallisatorisch

p.ir.illellic iii .le rl},1. (. .1   Er  ,.11 C .   I d.111 ook reketiti,g mee 111„ge,1 u·„rdeti gehoudeli il.ir c,cik [Udem
11-p.trallel .1.iii ile I„:treclitig„,nderli,initeliligeli  prake /.11 zy,1 1, .iii| cilider|ialideliligell c)\·er \ ·ell0eluk-
|1. id en liic),1.1|Inite,i \.iii \·erilerts.1.mile \·el·iliepillg." K,iliti·i.,litkki·,1 // 1991/92.22 647 (12 1437). A, p
111. 1 Ilerbu ,ile, li ic mil·dm „pgemel·kt d.it de Nederl.lildr regertilg,le term ,·erl,recil ng gebrm kt 111 ,£e
w litext i .111 ile ti,eri·edilig 1.111 ecli .1,1,it.11 111 eu\\·e Ild,tate 11 (i·erge'Uk ,·ciet i ioot 8). 1 )e ( :M m ii Hie heclit
„dik .:11 gr,)(ir b.1.11,4.1,11 lic #cr,licpiiig gezieti de ,1.111,[.ia„,le ilittirei,li:ig \·aii her a.ilital li,lsr.,[ci). Zo
wk Zil d.ir "( . . . ) de kimmde c<,lit'ereti[le (..) \·.111 be*hmitile bereketi,+ lis): de i·eriliepilig  ·.iii ile Uiiie
eli lia.ir uitbreiditig /1 iii li m elk.1.Ir ,·erboi iciei i . 1 )f C :<)1111 mw e ,·eri,·acht I·Jai de i literg,)u\·e iie me te le
coliti: reittie il.ir /4 de U m e ,·et·*terk t citii cle uitbre iii ing ,·„cir te bere i de n op bast + ,·ai, ten pi,1 triek pl.,1 i.
lie Ail, ie: \·.111 ,{e ( militi„ic.  \'et·+terkitig n.n de pcili[ieke U,ite eii \·(,orbereiditig  ·.iii ile ultbrcidmg'.
2N t ·bru.iri 1496. gepul,licecril iii: V.iii Alikere,1 1996. p. 211.

1311 K.,pre\·11 & \'et·Li,ren \.iii  I hem.i.it 2(111.3. p. 3(1.
131       13.ire:irs belladrukt J.It |ier ,·e<u|raar i .111 ile |(,C ihe heett ge|eill ti}t her Verdrag \ .111 Alli terd.ilii. 1  [e

d.,1 ikeil .1.iii cell li tc,eilig t er, 1111[1.1 tiet-I liet lietrcit-het ,·< i ir.t. 1 <,111 her gehe le ,·ra.ig,tuk \·.111 liet ,·rue per-
.,tictii·:rkeer ei] ile i-,1111pem.i[,iire iii.wregele,110. te koppelm. en gedeeltelilk m·er re g.1.111 Ic)[ Cl,111-
mmwurari,ering), IicI kilil,lig iiiancieit\·rereti ,·.in Lie C Ollitlitwe waardoor Cotilillitiiatitariritiig eeli
de u g,le'Uk .il wri 1.1 m t-\\·: i·d. w il. 1-egertii!41·ifiel in hir Ve,·.i iig,1 K (11 11,1kr k. Zie 13.1 relit, 1 ')'fc). p. 33( 1.

132
S\\·art 21 11 1 1.  p.  5

133 Eeii kleitie - 111. .ir ilite,·e,wm - \\·Uzigiiig 19 a.tiigebracht iii artikel 6 VEU. (.)lider liet Vercir.ig wii

M.,1.incht   ·erd iii |id I licll.,linikt d.it de Utiic de Ii.itioti.ile i,leiitireit \·.iii de lidwreii cert,ieiligr. 1)eze
erkeitii:tig i, 011,ler her Veril r,ig ,·.111 Atiiq erilaili lieerge|egil ili lid 3. In de eerste m·ee led eii \\'(,i dr Jul-
deluk ,le Euri,pe.: rei·lit,rililiite \ *„ircip gesteld.
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134verband is niet verwezenlijkt.    Oiii eenheid te betiadrukken \\·ordt de aanduiding
van de artikelen iii de tWeede en derde pijler gewijzigd: de letters uit het Verdrag

133vati Maastricht worden - iii lijii illet het EG-verdrag - vervatigeti door cijfers.
Wat berreft de verschiiivingen illoet worden gewezeii op de derde pijler onder het
Verdrag van Maastricht: deze richtte zich op tiegen aaiigelegenhedeii van getiieen-
schappelijk belang. Naast de justitiele satiien\\·erking iii strat-zaketi 911 politiele sa-
111etiwerking werden ook asiel, itiiniigratie. buitetigretizeii en jitstitifle sanietiwer-
kitig iii burgerlijke zaken (alleti verbatid houde,id lilet het vrije verkeer v.iii perso-
tien) omvat. Deze laatste vier beleidsthenia's wordeti niet liet Verdrag vati Anister-

-«datii ondergebracht in titel IV van de eerste pijler.
De derde pijler is in het gelieel gewijd aan eeti 11ieer gedetailleerde verdragwba-

sis voor de politiele eli justitiele sanienwerking in strat-zaken. 1)eze sailiellwerking-
vorillen Zijil iii het niei,we verdrag illitider intergotivernellieliteel van aard. 1)it
blijkt uit het feit dat de rol van de Europese instellingen is versterkt. De Co,11111issie
krijgt (een beperkt) itiitiatiefrecht en de rol vaii het deniocratische Europees Parle-
nient wordt ook verstevigd. Zo nioet de liaad het Parlenient consulteren over

137kaderbesluiten, besluiten eli overeetikoinsten. Het democratische eleiiient wordt
eveneens versterkt door het Protocol betreffende de rol van de tiatiotiale parleinen-

138ten in de Europese Unie. Expliciet wordt uitdrukkitig gegeven aan de achterlig-
gende gedachte, nainelijk de wens van de lidstaten om eeti grotere betrokketiheid
bij de activiteiten van de Europese Unie te stiniuleren. Daarbij konit de behoefte dat
aan de iiationale parlementen betere nlogelijkheden inoeten wordeti geboden "(...)
toI uiting van hun zienswijze over aangelegenheden die voor hen van bijzonder
belang kunnen zijn.

. 139 Ook de rol van liet H\'1 EG wordt uitgebreid. Op grond
van artikel 35 VEU is het Hofonder beperkeiide voorwaarden bevoegd zich ilit te
spreken over de geldigheid ofuitlegging vaii liatideliiigeii vati de iiistellitigeti iii het

141)kader van de derde pijler.    Uit dir gegeven, tiiaar ook uit het feit dat dii en ander

134    Zie Barents & Brinkliorst 21)(i3. p. 7: Kaptevii & VerLoreii z·.iii The,iwarlilli.3. p. 31-32: 1.eiiaerts &
Val, Nuffel 24)113, p. 93.

135 Hieriloor ontuaat nieer eenheid iii ile ,·erschille,ide verdrage,i.

136 111 de goedkeuriligs\\·et m·,11 het Vet·drag vati Ma.istricht literkt de regering m·er het k.ir.ikter  ·,iii de

Unie op: "Alduc ii ioet de Uliie \,·ord eli gezieti .ils ee 11 t-ace iii e: 11 ,·oortga md pr<,ces „·.1,1 bij de E 11 rope-
se (;efii ee,ischappe i i geleide lilk „·ord en u i tgebc>ui,·d . Het EU-Verilrag z elf k.,11 ,1.1.irl i i .1 14 ee,i be 1.11 it:rij-
ke stap u·01·den .1.ingetiterkt, \'alir,·ege ile \·em·e\·etiheid  \·elke her Verd r.ig tu,Sell de Stric t c 0111111,111.1ll-
taire eii ile :indere. iiieer intergoll\'erilenielitele. 9.iliten„·erkiligs#·oriliell tcit stalld bretigt." Zie K,lim'i·-
stitkily·ii // 1( l)1 /92.22 647 (11 1437). A. p. 18- 19. -T oegege,·en inoet \\·orileti d.it de overlie\·eling \·ali
bep,ialde terreitien 11.1,ir de coliimmautaire recht4orde p.i<t m het cloor ile Nederla,idse regerilig ge-
 chetste beeld.

137 Zie B.irents 1997. p.  137. B,iretics  ·ijgr er ,p il.it deze ii,eu„·: regeling iia.i t "<.  .1 her .11 1,e*i,1.lillie reclit

\-:111 her I'.irleitielit Ikoii,tl (im de l .1.id a.ilibe\·elitige,1 te d(,cii eti \·r,lize,i re ,relle,1 01 de pliclir oni.1.1.Ir-
li.iks een debat te „'Udeti :lati de wortgalig ,·an cle wlien\\·erking."

138 Het prcitocol ziet tiiet specifiek op de IBZ-saitieii\\'crki,ig.

139 I'reanibule I'rotocol gehecht aaii liet Verdrag betreffen,le ,le rcil ,·ati do· ii.itioti.ile parle,iiwten in ile

Europer Unte. Zie P/,L'(; 19')7.(..34(1/113.
14(1 Arrikel 35 VEU: Kap[evil a VerLoren #·.iii Tlieiii.,at 21,1 13. p. 2119-2111: 1_eli.ierti & V.1,1 Nuffel 211,1.3. p.

94. Iii 211115 heeft het H\J  EC; zich uirgecprokeli ,)\·er eel i ku·ev ie,1 ie z·erliatid lioililt iii et de derile pii-
ler. Hienii i, uitdrukkeluk bcp.1.ild d.lt .le gema „:,-hap:trc,11„ „rider,le,1 21lrill.1.Ikt \·.111 ,1, ,lerde puler.

1(I7



Hi ,(11[)3 ruK .1

\\ ( 11 d r ge c o t i i 111 ri t i a ti ca r i se e r d (b e p a .i l d e b e l e i ds terr e i t i e t i w o rd e 11 1111111 e rs i i i d e e e r s t e

pijler ondergebracht), blijkt dat de Europese Unie zich iii de richtilig rail het toe-
kotii·itbeeld v.111 de (:otiitiiisfie, her Etirc,peef 1'.irletiient eti bij\·ourbeeld ook dat \,ati
Nederlind begeeft: JOn sterk Europ.1

Naar 111ijn illellitig berreti de grootste verandering vati het rerdrag de - reeds
.i.ingekotidigde - ilitroductie vati de ruiitite v.iii vrijheid, veiliglieid en rechtvaardig-
heid als nieitwe doelsrellitig \·an de Europese Unie.'4'  Uit artikel 2 VEU blijkt dar de
Utiie zich dieilt te handhaven en te otitwikkelen als een dergelijke niitiite waarin
het \·rije verkeer\'an personen is gewaarborgd. 1)it mott worden gec-oinbineerd inet
passetide Iiiaarregeleti tiiet be[rekkilig toI de controles aaii de buitetigretizeti, asiel,
i111111igratie, eti voorkotiiing eti bestrijding rati critijinaliteir.'41 1)e itihoud vati de
rechtsruinite .ils iiietiwe doelstellitig rati de U,iie, ziet op de vooniialige JBZ-
s.1,1ietiwerking. Vatid.,ar dat iii titel IV VE(; eli titel V| VEU de rechtsgronds|agen
zijii te vitideti.'4' 1 )oor de ititroducrie vall de ruinite vati vrijheid. veiligheid eti
rechtraardiglicid dr.,agr de te otidenietiieti actie op het terreiti \·.iii hit strafrecht iliet
tiieer het k.irakter v.iii loitter conipetisatie ,7,or her verleggeti raii de personeticoti-
troles tiaar de bziireligreiizeli. 144 D.1.11-0111 is het nier i,ieer reler .ilit of-lidstaten vati
11ieiiilig verscliilleti orei- het rrije verkeer r.iii persolien, ofover het wegvallen v.iii

145
gi-etiscoiiti-oles iii het algeliieeti.

Donner betiadrukte al iii  1995. iii de rol van voorzitter van de Wlilt, het be-
1.11ig r.111 eeti atider 111otief\·oor de strafrechtelijke sametiwerkitig d:iii de coiiipetisa-

tie r.in de (tiadelige) gevolgen v.iii het \·rije personetiverkeer:

\\ .a.iri i i ee cic,k ile , mti,ri t ie w t leg iloor re,· lit er, bi n ii c,1 bc,ord ka n \\·ord et i ge h .talit. Li e 1 1 \ | E( ; 1 (, iu i i i
211115. 7.i.,A ('-1115,113. /i„. 211115. p. 11(,ill) (1'llpill(,).

141 Arrike! 2 1·ze i·,le *trect,ie VEU. l)e cii it  ·ikkeli,ig #·.iii eeii ,·uiti) te ;aii ,·rulie iii.\·ciligheid en reclit\·.1.11·-

digliei,1.4 .1„.1 tellilig 10 /tiu el iii Lie derde piller .110 m de conili,uti.,ui.lire eente puler re wideti. 11:t
lie[i·ett iii h. r |.1.1 r,te ge, .11 m N . .1,ie|. i tiii wgi .itte cii .mj. 1 e beleid,re re 11]. 1 1 ih. \ : b.ill,i hOU,1. n 11 jet |1, t
wile ,·erkeer #,iii per„,11:11 (atel IV VF.(i. ,·ocirheeti ii,iderdecl ,·ali Lic Lierd: puler Veridrag \·.111 M.ia.-
tric|ir). 1).Le rite| iii Iici 1-,(A er,ir.ig hi, ti li ir, 14(iti :rticitie,irele [rekketi. I heruit l,lukr dat Lie rittilite
\ .11 1 \ ru lic id . u i h gli c i d el i recli[ ·.1.trd i glici,1 ci n .i g: i) regiei 11 k eli t . I i k [ 2( m·:1 11 iterMom·miciii e i iii le J 1.
wii]ilim.,Lit.tire ke,11,1,1-ke,1. /0\\·el iii de eer,te 1,1.iler .11, iii deder,le pul,1.

I42 i let J+ d.,ii £1(ik m et \ ce m£.1,1.i[ bii de 0 p,1.1.ite wii |ici Sc|iciige, 3-ai·ilili, il (icir |iet Ve,-drag ,·.111 A 111.ter-

il.lili (lid,r.iret i kili itici 1 71;11 .1.11 islm rei i l,U Cell prcircic,il. d.lt a. 11 11 et Vercir.ig wit A Ilistel·d,1111 A tclege-
\09,1) de nititite i.m ,·rullet d. peiliglieid ell rei·btw.irdigheld ee i i rol ,peelt. Volge lis de preati,bille i·.111
Ilet prcit ic<,1 1, lier Sclieilgeii-.ic,lui* gericlit cip de lice·,irderilig 5·.1,1 ile turcipese ilitegratie eli +telt liet
iii e[ 11.1111< ile lf.,11· ,pcw U tile 111 ;t.1.K zicll *lieller te „11[\\·ikke le,1 [cit eeli rilliliti \.til \·ri.iheid. veiligheid
en rechi\,1.it·digh,·1,1.

I43 1 )e Z,1 .1.m a 13  1 ei).i 211112. p  XI\/-XV./.„.,1. lii:rb,):ii ui[eetigezer i. ,1:.113/.4.jitie,i\\erkiiig (d.I'dC

pliler wit het Ver,ir.ig \.iii Ma,istricht)  itiet liet  Vercirag \·an  Aliixteril.ilii  \er,pretii[ 0  er ,ie eer,[e eli
derile Pul:1·. (),ider 'Lie ruillite i .111 i·rijheid, kiliglicid eii recliti a.iriligheld' \-,illeti oitilemerpeti .lic
\·er\#·atit zuti .1.111 ,ic \\ erkitig \.iii de iliterlie iii.irkt. m her buzolider her \·ri.1 ,erkeer  ·m perxcilien.

144 I lei wrd„·111161  -11  11,11,1etigretizeii  1,(,it  11ier tiieer gelic>eliid  iii <le \·erdrag,liepililige,i ,11:  de

4rrafre c h rellike wille,1,#erkilig betretre 11. Lie „c,k I ),31 mer I ')99. p.  1 239: Le 11.lerr4 &· V,iii Nt,fle 1 21 11 13.
p 44

I 45 1),mner .[elt J.it |ili.[.itell liie reg.eli lier \\·eg\·.ill:11 1·.ii, ile greliscolitri)le, \#·.ireii, 111<)eilijk k,)1,deli

m e ew erk:Ii .1 Jii de *tr.,frech k li.lke wite, i.·erkiii g uticier hit Verdrag \·dii Maastricht. N u het coi iipe nk-
reii,le k.ir.lkier 1+ i·crl.,reii. lic,e[ dir prc,bleci„ 11,·11 iiiet meer imr. Zie 1 )011iier 1447. p. 376.
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'1)e \\·erkelijke noodzaak \·oor satiieliwerkitig op het terreiti \·.11) justitie eli bi,itieii-
latidse zaketi (...)  lisl gelegeli iii het .Mieitictid vermogen v.iii n.itic)11.,le 0,·crhedeti
0111 hilli elel 11etitaire take i i adequa.it te \-erzekere11. Het g.iat Iii et 0111 overdraclit r·.iii
.oe, ereiliiteit. tiia,ir 0111 \·ersterkii}g\·ati hct effectiet-h.1!ideliiigir·eniioge,1 \·.in de lid-
st.itt'11. 'd"

Dat de justitiele satiietiwerking onder het Verdrag vaii Ailisterdani is gericht op de
bestrijditig vaii critiiinaliteit en de bescheniiing vati reiligheid'4- is een stap die volgt
uit de ontwikkeling van de saiiien\\·erking \·66r het Atiisterd.ziiise verdrag. In eerste
instatitie groeide door de ecotiomische ititegratie de noodzaak voor iliet in de
Getiieetischap gei,itegreerde, strafrechtelijke saiiienwerking. Verrolgetis natii de
Europese Unie iii het Verdrag van Maastricht de sa,iiemverkitig op dir beleidsterreiti
als co,iipensatoir ele,iient op. Gezieti de anibitie vati de Europese itietellingeti eti de
lidstaten is het niet vreenid dat Iller het Verdrag van Atilsterdatii de str.it-rechtelijke
satiietiwerkitig direct noodzakelijk wordt geacht voor de ver\\·ezetilijkitig ;'aii de
ruinite van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, een nieuw U,iie-doel.'IM I)eze
laarste st.lp is illijil:s itizietis de kerti v.111 de herorietitatie waar Sw.irt op doelt.

Aaii deze str.it-rechtelijke satiienwerkitig wordt bitinen het verbatid van de Eu-
ropese Unie onder tiieer invulling gegeven door de itivoeritig vati eeti bevoegdheid-

It•J
grotidslag voor de harnionisatie van strafu'etgevin,I. In het nieur\·e artikel 31r

onder e VEU wordt bepaald dat de haniionisatie van bestanddelen van stratbare
feiten eii straffen niogelijk is op het gebied van de georganiseerde critiiinaliteit,
terrorisiiie en illegale drugshalldel.

Her Verdrag van Atiisterdain geeti blijk van realisine. Al tijdens de totstatidkoniing
van het Verdrag vaii Maastricht wordt gesproken over 'nieersnelhede,i:15" Op basis
v.iii de praktijk is diiidelijk dat meningsverschilleii over de richtitig eii het eitiddoel
kemnerkend zijii voor het Europese integratieproces.15' Zoals iii het verleden regel-
maig A gebleken, wille,i dn of enkele lidstateii zich niet laten reinnieti door de
overige deelnetners.'.3  Er  bestond  voldoende  flexibiliteit,  echter  wel  buiten  de
niureii van het Europa-huis. Na het Verdrag vati Maastricht groeide het verlangen
naar nieersnelhedell bitinen de Europese Unie. Iii het kader vati de IGC 1996IS.i

speelde dit agendapunt eeti grote rol, ook iliede illet het Oog op de toekoiiistige

14(, Zie I )0111ier 1995, p. 31.
147 1)otiller l 997. p. 376.

148 Vergellik .irtikel 29 VEU. \,·.1.irover § 3.4.3.

14,) § 3.3.3. Vergelijk Klip 1  )97. p. 669.
15(1 Zie liet .ilgeiiietie artikel K.7 Verdi·ag v.ali Maasrrich I. Voor eeti ii.idere iii ti,·erkitig w rH·ij* i k Iiaar 1 )e

Z„·aati & Bil|reti.1 31112. p. 27-28.
151 Zie K.lptein &' VerLoren \·aii Thenia.it 21*)3. p. 83.
152 Z*§33.1.
153 K.aptn·n e,1 Verl.orei i ,·111 T hei 11.1,it \\'ij,ell .113 be 1,21164 ijke iii ipulse ti aan Li: h (vulling \·.in het Veret jigd

Ko,ii,ikrijk e\·en.114 de probletiien met ile Deense goedkeziritig \·an her Ver,irag \·aii Ma.ictricht en de
(,puellitig \·ali de7: lidstaat 11.lihell. Zie K.ipm·ii & Verl.(,reti rati lheitia.it 211113. p. 83.
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154uitbreiding van her datitallidstaten.     Het Verdrag v.in Anisterdam itistitutionaliseert
de inethode van gedifferentieerde ititegratie door de introductie van 'nauwere

. 1555.inienwerking.   Dit betekent, aldus Kapteyii en VerLoren van Theniaat, dat de
relerative verdrairsvoorschrifteii worden uitgevoerd zoals zij zijn neergeschreven.

15.111et geldiiig voor slechts een beperkt a.intal lidstaten.     De tia,iwere sainenwerkitig
ziet dus niet op tiieurre bevoegdheden. Sinds de inwerkingrreding van het Verdrag
rati Atiisterd.1111 is ritel VII VEU gewijd aati het algeniene kader van deze tiieun'e
sanien\\erkiiigsniodaliteit. 1 5- Artikel 4(} VEU is speciaal iii her leven geroepen voor
11.iii were 4,7 111eii\\'erki 11 g op het rei-rei,1 vaii politie enjustitie. Terecht nierken Kap-
Ieyii eti VerLoren van Theniaat op dat de 1110gelijkheid voor verschilletide stielhe-
deti leidt "(...) tot vergruizitig vaii het Getiieetischapsrecht, tot grote 011doorzichtig-
lieid ratiwege her rechnisch ingewikkelde karakter vati de betrokken reginies, tot
tiioeiliike atbaketiingsprobletiieti en lastige ititerpretatiekwesties."IRM Het realiseren
\.iti de door de Eziropese itistellitigeri (eti ook dooi- sotiiiiiige lidstateii) geweilfte
unitaire structuur wordt zo naar alle waarschijnlijkheid niet vergemakkelijkt. De
auteurs coticluderen vervolgens met de gevoelige zitisnede dat "(...) dat (...) de prijs
lis J die nioet wordell betaald door heti die vooruit willen, 111aar evenzo voor heti die

"15.achter willen bliiven. Ik onderschrijideze opvatting, niaar voeg daaraan toe dat
ik de verdrag rechtelijke basis waardeer.  Hoe je het weiidi of keert, er bestaan liu
eetitiiaal verschilletide stiellieden. Her verledell heeft geleerd dat lidstateti toenade-
ritig zoeketi itidieti dat wenselijk wordt bevoilden, desnoods buiteti de niuren van
de Genieenschap. Uit de tiau\\·ere sanien\\·erking eii de aildere putitell die hierbo-
\'eii zijii.1.ingehaald, blijkt dat de lidstateti her voor het zeggeti hebben op het terreiii
van de str.it-rechtelijke sanietiwerkilig. Wel niet 66,1 grens: de samenwerking 1110et
strekke 11 rot de OlliN'ikkelitig va! i eeii rii ii 11 te r.iti v rij heid, ve iligheid eti rech[vaar-

digheid.

154 K.ip[e ·i, & Vcr[.oi·eti ,·.ni Thetiiaat 211()3. p. 84.1)it blukt duideluk uit het Advie, ,·an de ( 0111111*e.

Ve,·<terki,ig \·Ji) clepolitieke Ume et i \·oorbereidilig \·aii de uitbreidilig'. 28 fet, u.tri 1996. gepublic:eni
111: V.111 Atikereii  1996. p. 28-24. I)e (. 011111ii,0ie ,·raagr aandacht\·oor flexibiliteit: "1)e Europeve Ulife
Iii.Wei· likiroe ,1·orileii ver,„irileeld .lech[, te kitini,11 j·or,iereti itiher teillpo \'all haar traagiteledeli.
I)it ge|,ir Lief Ie liieer m eeti uirgebreide Uiiie. (...) 1)e Coliitijissie is (...) i·ati nietiing dat de Europew
Ui l ie m tetiste\ ere \·orti ie li \·.111 w i leti\\·erk it i g of ii i tegracie 11 toge l ijk 111 ,et li take n tu«eti soll ii iiige \·m
h.i.ir ledelidie <tieller , oortgatig  ·ei ise lite make,1 bij cle ,·em·eze n lukiiig v.iii de doels[ellitigen \·ati het
Ver,111<.

155 K.,pre,·11 & Ver[ ore n \·.iii The,11.3.lt 2(1113. p. 85. Zie ook Le,werts & V.111 Nuffel 2( M 13. p. 354 1-355: 1-)e

Z\\·ian & 81,1 M 1.1 21,9, p. 39-411. 1 )e l·ege li,ig 01 ider her Verdrag \·ali Ai,isterilatii gaar duidelijk verder

il.,11 bet zeer .dgeliieiie artikel K.7 Verdrag ,·ali Maavtriclit.
1 5(, K.ip M'li & V i·Loren #·.iii  I'Iici i i.i.it 2111)3. p. 85: Le,iaert, & V.111 Nuffel 2( 1(13. p. 351-352.
157 Artikele,143 M et} meI 45 VEU.

158 Kapte)·11 & Vertoreit \·ati -Iheiiia.i[ 2(1(8. p. 84.

159 K.ipte\·11 & VerL„,reii ,·.iii Ihei iiaa[ 3 14 4. p. 84.
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3.4.-1 l -iNcliclit:  dt·mi i „te i·,111  1,riihcid,  i•c·iIij!12c·id  <11  reeliti•,imdi.elli·id stic·1:1.:c·!ide  tor

cell hoog 'lil'C,111 1„1,1 zekerlicid i,1 de dcrile piller

Met de introductie rail de nietiwe doelstellitig ill de derde pijler \·.iii het Verdrag
\'ati Atiisterdaill rijst de rraag naar ee,111iogelijk tc,etietiietide itirloed op de tiatiotiale
soevereiniteit op her terreiti v.in het (111.iterilile) vii-afreclit. Vc,or de beatirwoorditig
van deze vraag is het verketi,ieii \·.iii de itihoud eti gretizeii r.iii de doelstellitig r,iii
belang: de derde-pijlerbevoegdhedeti zijii itii,iiers op dc duelftelliiig gebaseerd. Ter
ondeisteuning hien·an ka,i wordeii gewezeti op artikel 5 VEU: de beroigdheden
tiioeteii door de Europese itistellitigeli worde,1 ilitgeoet-elid under de voorwaarden
eii ter verwezeiilijkitig v.711 de doelstelliiigeii die zijii  ·astgelegd iii - kort gezegd -
de \·erdrageti van de Utiie.

Ile eerste zin iii artikel 29 VEU schetst de uiterste greils waarbititien tot justiti-
ele sanienwerking in stratzaken dietit re worde,1 gekonieti:

um erlii iriderd de be,·c,egd h ed eii \·all de Eui-<,pc.e ( ;cti,ccii cli,ip A h et lic,el \·.111 de
Uliie de burgers iii ceii ruiiiite vali \·rijheill, s'Cilig|idd ell reclits·Jardiglieid eeli houg
nive.iii vali zekerheid te verschaffeii (. ..)

1)e zinstiede 'een hoog iliveju Vall zekerheid' suggereert eeti gretizeloze bevoegd-
lieid van de Europese Unie, watit watineer is dir niveati daadwerkelijk bereikt?
Bepaletid, eii daaroizi interessatiter, is de niiiiite waai-iii de zekerheid moet wordeti
bereikt."12 11ie grens acht ik bij eerste lezitig va,ig: des te ri,iiiier de ti,riiizileritig. def
Ie groter de kans dat de bevoegdhedin de neigitig hebben zicli te verbredeti. WaI

1611 lieze bep.ilitig i. rudell. de l(,('  14% .1.iii gr,ite \·el·.1, de,·i Iige,1 c,tiderhe\Ig ge\\·<·e:r  1 )11,deli k i. d.it
geditre nd e lie 1 GC i ii steed< sterk ere 11 1,3 te J fot.1 1 11 1·ord t geit uti teti ,·.m lie l 13/. 4.11 i ii i 11·: rki t i,4 (,1 1.l er liet
Verdr.14 ,·.iii Ma.„triclit. Z<) ti,rliiuleert het Ier, ,·<,or,itter<cli.ip m ilecetiiber 1<)')(, de il„.1,rellilig \ .111
JIJZ-optre,len (1104 Iliet remggebr.,cht tcit pc>litlele eli 1,1,titiele ;.inien„·erkilig 111 9-,it-/ake,i) .11. \·c,lgt
"Het ciptredell op her gehied \.m p:titie ell bitilkill.indic 7.iketi heet'i t,)t Jml de Eurcipe:e Utiie re
h.i tid ha\·eii eli te oi,tu·ikke leii .il: ee ii ni mite \\·.i.ir \·ri.iliei,1. 4 ilighetil m rech£\ .1.ird i g|le 1,1 heer,ell. in
01·e ree11<[ei 111111 iii: iii et her begind,·.iii de reclit,rt.1.it. do„r 0,11]ieti\\·erki ii g te lie,·or,1 :reti eli genice11-
sch,ippell.lk oprreden te olit,\·ikkelen m ereetikm mAde , cilgende bepalilige, 1." Zie Am kel K VEU \·.111
eeii olit ·erp ,·mr ile herziemlig \·.iii de \·erdrageii .1 )e Hiti·<,pe.e U,11, , .1,1,1.1.ig e,1 morge,i: de f.,ir<,pes:
Utite aatip,iffeii teii behoe,·e ,·,in lia,ir \ c,lkereii m lia.ir #·iwirliereidcil „p LIC t(,ck  111 [. heli .ilgemme
*cherf ,·ooreen oiiti,·erplierzieliitig\·.iii de ,·erdrageii-. iii: Ezircipese U„ie. Imi're,im·i·rm·m·nk·h· ri,n/i·,·i·jilic·
il,(,r di' hrr= 1,·iline Im th· I i·nfrae'.11. kr. 1•„„r= int·r.,di,4,- l m.um·hile I·,iii ti*, k·it, 1.Lixenti,ilrg: liurem \·0(ir
l,fliCIL·le publicaties der Eurcipese (,eitiee,14,11.Ippeii 1997. p. 36.

I 6I Uir de zilicitede '011\·erininderd Lie her·oegilliecieli \·ali ile F.urtipe e (;clike,i+ch.ip' k.iii \\orile,i .it-geleill

A. t de (lenieelischap het fundmient ,·.iii Lie Eili·cipe:e Utiic i<. lie .irtikel I cierde alitie.1 VEU. arrikel 2
wi.!fde streeple VEU. artikel .3 Lerste .ililic.1 VEU. 1 ).it fle Europ„e Ullte i. gegmlid oF. cle (,ellieeti:. hap
bliJk[ ook duideli.lk uit het t-eli dat de t„·ee,le eli derde pi.Iler d, 4:111.ell.cli.ip.111.relliligeli .11. her \,·are
lelie,1. 1 ): (:oliinticsie blutt trourf· .1.111 deze .,chtergr„nd. ell bllit'r mh sten .1.1 tle '(:c,illilliwi -11 ile
Europese (,eitieeiischappeli' tioeliteli.

1  ,2 W,it betreft het o,iderfeheici tz,Kni '1:kerheld' eli '5·eillgliei 1' e ·e,1 1,<irr her r <,lgelide: iii her Verdrag
,·.m Ma:itricht „·erd iii de pre,1 m I,ille ,·el·iii, 1,1 il:it liet re.ili,creii , .iii ce 11 , n.i pe m,11:11\·erkeer ge:.·hi elli
"c. . .t i i ·hi/,· i·ils.me ilu  s,Hi.f),„id st,mt)· t,/  6·ir p<·,yih·., .  1,)· tin ht,lit .e imv.,1011, m  m,ti,·,· m,/ hoilic,ili,lit.,  1,;
thi., lh·,it)·." Ile doelstelli,ig iii het Verdrag un Aimterd.1111 tei, .mi/ici i \,i„ pcilirifle eti .iu+rittele
9.imeii,i·erking luidriii her E.,igel, "11 'ith„111 pri·/11,/ti,· 1,) ili · iii)it,·r., „/ Ilic· 1:11,·,1/,('m (.'4),Jinnililt)·, 1/1(· I  il wit...
ohit·,tti,7..,h,ill /4· to pnu·idi,,-iti= m., it'ith *i lilt,h h·1·i·/ i,I ,.ili·t)' it·,thit, m .ir,·,i i't-Ih·,·d,wi..,iytirit )· .uid iii,Iia· C .   .).
1): teriti  s.:fi·ty' duillt op zekerheid. en '.,t·i·11,7,)•  cip \·eiligheid. Iii de l·r.,11.e \ enle 71.Iii 'pn,t<,·11,41' eli 'sc'-
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betreti de \·raag tiaar de reikwijdte eti de situering van de uiterste grens vati de
strafrechtelijke satiietiwerkitig op grotid van de Europese Unie, is het antwoord te
,intlen bij de invulling die de Europese iiistellitigeti eii de lidst.,ten aan de ruimre
\·ati \·rijheid, \·eiligheid iii recht\ aardigheid geveti.

3.4.3.1 Mededelitig v.iii de Cotiitiiiffie (1998)

1)e  Eitropese liaad iii (:ardiff roept iii jutii  1998 de Raad eti de (:omtiiissie op otii
tijdetis de volgeiide bijeetikonist rati de regeritigsleiders eeti actieplan voor re leg-
gen. Aindachtsveld is de wijze waarop de niitiite van vrijheid, veiligheid en recht-
raardigheid hit beste kan \\·orden uitgevoerd. De Co111117issie is zich bewtist vati de
geboden ruitiite eti tiie,igt zich als eerste iii het noodzakelijk be\'ondeti debat. Op 14
juli 1998 konit zij ti,et eeti niededelitig getiteld 'Naar eeti rititiite ran vrijheid.

, 1/, i\·eiligheid eit recht\'aardigheid .    De iliededelitig draagt weliswaar een verkentlelid
karakter. 111.lar de itilioud kati (weitiig \·erraffetid) anibitieils wordeii getioetiid.

Her \'eirrekputit \'.111 de Commissie is de positieve betiadering vati de moge-
lijklieid die dooi deze \\·ijzigitig ontsta.it. 1)e koppelitig \·ati de strafrechtelijke
faiiien\,·erkitig .1.111 eeti belatigrijke eletijetit \·ati de Getiieetise-h,ip, her vrije per*,-
lieiiverkeer. heeti rot ditsverre tor gevolg gehad dat de inspatitii,igen op dit terreiti
ille[ 11,1111e zijil gericht op het coliipelisereii vali de cotisequenties vaii her wegval]e11
van biiinengretiscotitroles."'4 Met een beroep op de wil vati de burgers constateert
de Coiniiiissie dat de gerealiKeerde resilitatell op dir terreiti olive,ldoende zijn. 1)e
bepalingeti ziit her Vet,h,ig \ ati Atiisterd,1111 openen niogelijkhedeti voor eeti bel.ing-
rijke frap zoor\\·.1.irts: iii de ogeti v.7,1 de Europese ilistellilig ga:it JOIi en atider
\.erandereti. '"5 1)ir is eeii belangriike cons[.iteritig. 1111111ers. een eigen doel inipliceert
de niogelijkheid \·.iti liteer. atidere eti. itidieii de verbreditig gepaard gaar met rei--
diepitig. welliclit rerdergaaiide bevoegdhedeti. Door vooreerst Cell verdiepitig eli
\·erbreditig te lateli plaptsvitiden, wordt de basis gelegd voor eeil futidaiiielitele
veratideritig. Eti daar lijkt de Cotiitiiisfie tiiet alkerig tegetiover te staa,i. Overigetis is
het op\'allend dat de Nederlandse regering bij de goedkeuritig vati her Verdrag vati
Atiisterdatii de tiadruk legt op het verband russell het vrij personenverkeer en het
cotiipetitsatoire karakter \·an de niaatregeleti op strafrechtelijk terreiti."" Een otijziist,

1 1 1eil rei-rassetid st.ilidplitit.
1)e Co!11,11issie \·uk de ruinite vati \,rijheid, veiligheid eti reclitvaardigheid iii

aaii de liatid \·,111 de gedachte dat alle getiieetischappelijke waardeti v.111 de lidstateti
d.,ariti \\·ordeti scitiietigebracht. Die wa.irdeii Zijil gebaseerd op de eifen die voort-

vloeieti uit her begrip 'detiiocratische reclitfstaat', een kwalificatie waaraaii iedere

itirlt" opgeliciliieii. Vergelilk Burlitiia 211115. p. 5-7.

1 (,3 ('l)M( 199>() 457 defF
1(,-1 C.OM(19')M) 45,3 lief., p. (,.

1(,5 C.(-,M(1998) 454 Jet:. p. 2 wi 6.

1(,(, Zie K,inic·rsti,kipit /1 1 997/98.25 922 (ll 1(,13). Iir. 3. p. 15.
1(,7 Zie |let + tati,iplitir ,·ail I )olitier. \·00 r z 0,·er .1.111 gell.iald m 4 3.4.2.
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lids t.i.zi dient te voldoen."'8 De Coniinissie is van inetiitig dat het doel hierv.in schuilt
iii het feit dat "(...) de burgers gezatiietilijk de \·ruchtell kii,itieii plukken van deze

. . 1'..,detiiocratische traditie. Met.indere woordell: de lidst.liell k,ititieii dit atzotiderlijk
otivoldoende bewerkstelligeti.

Her verdrag biedt drie belatigrijke richtsnoereii roor de coilcrete invullitig vall
de abstracte doelstellitig, naiijelijk de begrippeti viijheid, reiligheid eii reclitvaardig-
heid. Athankelijk v.111 de itivulling v.iii deze ter,iie,1 z.11 blijketi welke eiseil de
detiiocratische rechtss[aat op Europees tiive.iii aaii de JHZ-saiiietiwerkitig stelt.
Startpunt is de stellingiianie dat de begrippen 11.zziw Iiiet elka.ir zijii verbotideii door
de geineenschappelijke deler 'tiiensen' '"" De instaildhouditig vaii het evenwicht
tussen de drie begrippen is de leidraad voor her optredeti van de Utile.'-'  Hieruit
kati 11iet wordeii geconcludeerd dat er sprake is raii gelijkheid nisseti de w.,ardeti die

tiiet de begrippeti wordeii aangeditid. Nadere beschoziwitig leert dat de C:0117111issie

uit lijkt te gaaii vati een bep.talde rangorde. Dit blijkt uit de veronderstelliiig dat
-(...) vrijheid (...) veel van haar beteketiis Iverliest| als zij 11iet getioten wordr iii een
veilige otiigevitig eti 11iet volledige ondersteutiing v.iii eeti gerechtelijk appara.it
waariti alle burgers eli itiwoners vati de Uiiie vertrouweii kittinen hebbeii."1-2 De
C0111111issie stelt dat op alle JBZ-gebiedeti eve,iwicht tot staiid 111oet kotiien tusseii
vrijheid enerzijds en veiligheid en rechtvaardigheid anderzijds.'-' Her priniaat lijkt
derhalve te worden gelegd bij eeti daadwerkelijk veilige onigevitig. Her vertrouweii
van de burgers in het justitiele systeetii. waardoor vrijheid pas echt toi haar reclit
konit, is hiervoor eeii voorwaarde. 1)oor de realisatie vati eeti daadwerkelijke veilige
ruitiite wordeii de atidere twee eletiienten iii de Europese nlitilte betrokketi.

Met deze ongelijke verhouding tussen de drie begrippeti iii het achterhootd, is
het interess.int te bezien op welke wijze de rertiieti door de ('(1111,iii<sie wordeti
iiigevuld. Vrijheid wordt, tiaast het vrije verkeer van persolieli tusseii de lids[ateii.
beschieveii als "(...) leveii iii eeii oiiigevitig waar de wet word[ geferbiedigd, iii de
wetenschap dat de overhedeii al-zonderlijk of gezatiienlijk alles doeti wat iii  huti
titacht ligt ( . . . ) 0171 diegeneii die deze vrijheid trachten te tiegereti dati wel 111isbriti-

"keti te vervolgen eli te bestraffeti.  1'4 Hieraati zvord[ toegevoegd dat deze opvarting
ook geldt voor het geheel van de fundanientele rechten van de illells, waarbij de
bescherming regen zowel elke voriii vati discritiiitiatie als itibreuketi op de persooti-

1 (>8 Zo diettell toetreile i ide lid xrateli a.111 Lieze k\\·,IIi ficatie te \-iii iloet 1. (,0 k ka ii \\·(H deti Ied.tcht am ,1 i-ti kel
(, VEU. Zie 0,·et- de E u rcipe,e Uliie .11: re c h t„ta.ir P. 4,11<,u t., J.1,14 & Vi,ge la.ir 2(1{)4. p. 41-51.

169 (:OM (1998) 459 def: pl.

1711 ('(,M(1998) 459 det:. p. 11).

171 ('.OM(1998) 459 def.. p. 101. Iii 2{1112 het·Ii.ialt \\·erkgrciep X (die ikh iii lier ka,lei· \-ali de Eut·„pe,e

coli,·entic over de toe ko,11 vt ,·an .le Europese Ulite liezighiel,1 11 ier de nlititte ,·.1,1 , rj h :i d. \ elligheid eli
rechn·.wriligheid. zie § 4.3. I  eli § 4.3.2) dir uitgatig:puilt. Zie slot,·el·,1.,g wil  ·erkgr lep X ';·ruh:id.
,·eiligheid eli rechn·,1.irdiglieid'. Bru. el 2 liece|liber 2(11)2. C:()NV 42(,/t)2. p. 2.

172 ('(>M(1998) 459 del . p. 1.

173 (-OM(19')H) 459 Jet:. p. 12.

174 (OM( 1998) 459 det.. p. 5.
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liike lereticsteer explicier w\·ordeii getioeiiid:-9 Ondanks deze laatste toevoegitig lijkt
dc ii.idnik Ic liggeti bii de veroriderstellitig dat rrijheid iii geraar wordt gebracht
door burgers onderlitig. eii tifet door de overheid. Juist iii een deniocratische rechts-
cta.ir. die bititieii de Unie als leidraad dielit, ziet \·rijheid zowel op de relatie tusseil

bzirgers oilderlitig als op de verhoudi,ig tussell overheid en burgers: voor (individue-
Ic) \iijh eidis ook begretizing v.iii iii.iclit vati de overheid nodig. Iii di\·idtiele \'rij heid
,·erotiderstelt iii de richtitig Vall de overheid de gelditig vati the  nile of lilli''. De
overheid tiinctiotieert 1111 ee,11113:11 door liliddel van eti onder wetten. Dat geldr
behalve \-0 ,1- de tiatiotiale autoriteiteti ook voor het optreden van de Europese
i listelliiigen. :-6 1)e C:onimissie hatiteert inijns iliziens dan ook een vrij eetidiniensio-
11.ile beii.iderilli  \'.111 het begrip rrijheid. 1)e idee dat de Europese Utiie de burgers
besclieriiit heeft ditidelijk de overhatid.'- C:ritiiitialiteit bedreigt de illaatschippij
waar de bi,rgers volgens de Coiiiniissie recht op hebbeti. Maar op deze wijze wordt
ri-ij heid sterk iii het licht vati veiligheid gepla.itst. 1744 Hierdoor otitstaaii bij de burgers
111(,gelijker„'ijs hoge verwachtitigeii. waardoor zij wellicht regeliiiatig teleurgesteld
zzilleii zijii iii de resuliateii die de Europese Uiiie op JBZ-terreiii boekt. De kloof-die
rils:Keti de burgers eti de Europese Utile besta.it. wordt zo (tegetiovergesteld aan het

1-Idoel) zeker :iiet verkleind.
1)e Cotiiiiiissie lijkt overigetis op 6On punt vrijheid uitdrukkelijk op te vatteii

.ils e en rei-ht v.iii burgers teli aanzieii van de overheid. iii de illededeling wordt.
zoalf zojuist korI a,iligeliaaid, ,-allitit de noeiiier 'fuiidatiientele rechteti van de niens'
expliciet aatidacht besteed aaii her recht op eerbiediging van de persoonlijke leveiis-
fti·el-. illet liatile ile bescheriiiilig van persoonsgegevens. De Cotiiiiiissie Iiieetit dat de

bescheniiing v.iii persoonsgegevens antidacht behoeft, tiu ter ondersteiining van
politiele ell jilstitiele satiietiwerkitig iii straf-ziken netwerke,i worden opgezet \·oor
eeweriticitim'ifse|ilig. 11" Ik delik dat dit een terecht acindachtspunt is. Met deze
opiiierkitig breligt de C0111111issie toI iliting dat de intiienging vati de overheid iii de
rriiheid rati burgers gretizeii ketit. eii dat de Europese Utiie zich actiet-\viI inzetten

175   (-:C)MCI')98) 454) det:. p. 5.
176 Ilet 1-1\ 11--(; \e \ tilt eeti belatigi·Uke tuii,tte [e,1.imzieti ,·.iii rechtutareli.ike :ise,1.1)e be\·oegdheden

\.Iii lier 11\.1 E(; itill enip gericlit "(.  .1 lier h.„ide|ell eli 11.11.1[:11 ,.111 .le 111.te|Imge,1 en de lidu.irm w
t„er,ei).1.iii he[ ,·(ilililluti.izitaire reclit cii ile e:i,heid \·.iii iii[erpret.irie \·.in her coillillitil.izitaire recht te
 , .wi·b„i·ge,1 bu d: to:p.1.,itig x .iii dit reclir clci ,r de iiarim.ile recliter. C.  .) 1): bei·oegdhedeii ,·ali lier
1 1 <,t- |.ireli z i,· li ,pl i rv,1 11 i ii i 1 e gr„, pe i i : il e berec li t i n g i·.i ii ge,ch ille l i . her ii i tb rel i ge, i \· 11 i b i n,le 11,1, J,1 -
\ i eieli (..1 w liet ge,·eli ,.11 i pre.ludiciele besli iligen. - Lie K.apte\·17 & VerLoreii ,·an Theni.tat 21,{ 13. p
194- 1 ')9. -l e,1.1.1,1/ieti \ .1,1 bij\·oorbeeld pc,litiele en .il,+titifle  .itileil\\·erkitig i4 lie be\·vegdheid ,·m her

1 1\.1 F.( ; 111 ticle, ,illi  .itigrUk. Ii, de iici·ile pi.iler 14 de ti,ep,i„ilig ,·.1,1 de preiudiciele pnicedilre beperkt
cartikel 35 lid 1 V E.U). eti kummi lid:i.iren cleze be\ ciegdheid lieperkeii (ar[ikel 35 leden 2 eii 3 VEU).

177      ||1:1'bil  iliv li,  \ ri.ig  111  11(,cm cii-c  : i  (111,lencheid \1'(irdr geiii.iakt [uwil lie  'gej, otic'  bilrger- en  de
\erd.  ·lire' brirger. Lie Klip 21 { 1. p. 211.

I 7K 1-likele i,agi,1.1'4 later  telt Lie (-(,1111111051: d.it de , ocirdelell die eell rmilite ,·.111 i rilheid te biedm heeft

1]ie[ reee| ,(litil:Ii /1111 ' C .  .) illillen liegellell Lile Lie,e , m,rdelen getile[en imr m een ruililte In·eti n·a.ir
711 71Cli £:ilig kiltilieli „„leli. ' C.:UM(I ,),18) 45') defi. p. 7

17,) 1): C'01,11111%,ie geeft m ile meded:litig uitilrukkelijk .1.111 d.. de Ilenoriliiligen ile U:11: dicliter bil de
111:11,01 111„er brei,ge,1. Zic ('( jM< Ic)<38) 45'3 <let . p. 1.

Im'    C.(,M( 1 ')')81 43'3 det-. p. 5. 1 11:rt,1.1 k.„1 1·<,rd. ii ged.,cht .1.111 Europc,I eli F.urc,111.t: Eur„pe:e 111*Iitureli
di. illi.t zip cipgeri,·hi tiier het 0,>g „P, itifi,rlii.irie-ilit,1,·isse|ilig.
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0111 die gretizen te beschernien. Het is betreuretiswaardig clat fleclits de beschertilitig
vati persootisgegevetis wordt a.iligehaald 0111.1.111 te geveti dat de invioed vati 'de
Eiiropese overheid' is begretisd. Watineer vrijheid iii sterke iii.ite ws·ordt gekoppeld
aaii veiligheid. illoet het beset-olitstaill dat \·eiligheid te\'ens de wa.irborg itihoudt
dat geen onrechr wordt ged.ian jan otider atidere de individuele rrijheid. 1"

De Coniniissie gaar niet daadwerkelijk iii op de inhoud \·.111 het begrip reilig-
heid iii het kider vati de Eziropese ruitiire. Eii dat is ja,ii,iier. Veiliglieid is eiii
relatiet-begrip, dat ook nog een sterk subjectiet-eleiiient iii zich dr.1.it[.1"1 Eeti '011-

veiligheidsgevoel' bij burgers verschaft aan eeti overheid 11iet zeldeti de ogetischijii-
lijke detiiocratische legititiiatie voor repressieve ri·etgevitig. Eii \\·.Marotii zoii dat op
Europees tiiveau anders ZUlll Daarbij: iii de Europese Uilie zijn het de lidstaten die
de d.1.idwerkelijke veiligheid 1110etell Ii aarborgeii. Iii pl.1.7£4 \·ati hit defitiiereti \·.111
het begrip iii Europees verband, often pogitig daartoe, betiadrukt de C'.0111111issie iii
de eerste plaats war een ruinite vati veiligheid Ilier beteketit. Dit is \·an belatig voor
de invullitig van de strafrechtelijke samemverking. Her betreft "(. . .) ge/11 gellieell-
schappelijk grondgebied waar uiiifornie opsporiligs- eii onderzoeksprocedures
worden toegepast die geldeii voor alle wetsli.uidhaviiig. iiistatities iii Europ.1 die zicli
bezighozideti tiier veiligheidsvicugstukketi.-183 Ook hotid[ de ruitiite geeti vet·batid
tiiet de verplichting van de lidstaten 0111 recht en orde te handhaven en de bilitlen-

IX41.indse veiligheid re waarborgen.
De redeii voor de totstandbrenging van een Europese ruitiite vati veiligheid

onder het Verdrag van Anisterdaiii is volgens de Cotii,iiissie de vaststellitig v.111 eeti
institutioneel kader 0111 gemeenschappelijk optreden van de lidstateti op de terreitieti
van politifle en justitiBle sanienwerking te bewerkstelligen. INS Her voorkotiieii e11
bestrijden vati 'al dati tiier georgatiiseerde cri,iii,ialiteit' A d.larbij liet coticrete doel.
Op strafrechtelijk terrein wil de Coni,iiissie iii ieder geval 'op realistische wijze'
gebruik maken vati haar mede-itiitiatiefrecht.18" Gezien de woordketize is her
enigszins verbazingwekkend dat de Coniniissie vervolgens opnierkt 0,17 als eerste
stap te onderzoeken ofde coniinunautaire werkingssfeer kati wordeti uitgebreid toI

IN.het strafrecht.    De Conitiiissie beoogr de versterking vaii de beschenizing vaii de
„IMS

belatigeti van de Unie "(...) onder welke 'pijler' ze ook vallen. Mede gezieti het
feit dat het Verdrag v.iii Amsterdaiii tell tijde van de publicatie van de iliededelitig
nog niet iii werking is getreden. lijkt illij deze eerste stap wel zeer .imbitieus. haast

l 8l Z.inder: 211( 23. p. 14 14.

182 I'll·et 2IHI). p. 32.

I"3 (:(-)M(1998) 439 Nt.. p. 7.

184 (:OM(1998) 459 det . p. 7-8.

l85 (_ OMC I 998) 459 deL. p. 8.
1 8(, CL)M(1998) 459 def., p. 8.
187 0 pge m e rk t titoet  ·ordeti d.it ,ie ( c,imiii wsie en Le le j,treti ,·oor liet ,·er,ch i ilieii wii deze I i ie,leile h,ig wii

melii,ig 1,# dar haritio,its.irie ,·ali ,tratreelit liter biliiieli ile (;eilleeli l'll.lp k.iii pl.1.ir,\·ilide,1. Uit ilit
statidpillic k ali 11 ier \\ orileti ge c citicluileeril d.it er <pr,1 ke ts \·.1,1 regeil,trijilig|lelil: (111 eer) Ci)11 1 mull.ill[.,tre
be.luitr·(miiilig A 111e[ 110,1dz.ike'Uker\\ U. eeti .5 11(1111.iii I i,or 'de fewe pillei  .

ISM COM(19"M) 459 def. PM.
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buitelicporig. Na de fortiiuleiing v.iii de alge,iietie visie op en itivullitig v.111 her
begrip 'reiligheid' sluit de Co,iitiiissie af tilet spec-ifieke a.itidacht voor Europol.

1 S.„eorgatiiseerde iliisdaad eti - het steeds tertigkereiide otidenrerp - drugs.r.

Her laatste eli.illetit d.it .ian de ruii]ite inhoud geeft eti greiizeii <telt. if de
reclit\.1.irdigheid. Nog \·oordar de Co,iiiiiiffie iii de algetiietie ititroductie r.111 dit
begrip tcit eeti defitiiuritig ko,iit, „·ord[ geco,istateerd dat tiatio,1.ile rechtsstelsels
a.itizietilijke rersi-hilleti vertoiieti war lietreft de inhotid iii de procedures. 1)eze
rer,cliilleti leideti tor bele,i„iieii,ige!1 eii probleiiieti die voor burgers oiibegrijpelijk
zijii valiz,it de gedachte dat er iii de Europefe Utiie sprake is ran eeii rrije persone,1-
rerkeer. 1,9 bedoelitig is de burgers een trenieetischappelijk geroel rati rechtraar-
diglieid te gereti. 1)eze ter,ii wordr door de (201111ilissie als volgt gedefi11ieerd:

lieclit\-,1.11-diglieici likiet  ·cirdeii gezieii al# her \-ergeiliakkeliiketi \·.iii het ilageluk0
ler-eli \-,iii 11]ctiwii en reketiitig eti \·el·.ilit„·oc)1-ditig \·ragell a.111 degelle,1 die lie ,·rij-
licid cii \·eiligheid r.iii iiidi,·iducti eli de 111.1.lt<ch,ippij becireigeli. 1)it lioudt iii zowel
recht4il,gatig .114 ,·c,Iledige ju,titiole *,iliietin·erkilig tushen de lidstateii.

Biti,icii her kader dat het Verdrag vaii Aiiisterdaii) schept, illoet eeti beleid Hordeti
otit\,·ikkeld d.it j.iii dit. toi-h \\·el repressieve, ' " uitga,igspuiit reclit doet. 1)e C0111-
missie koppelt hier.7.7,1 her begrip 'opetibare orde'. 1-)e introductie van deze terill
opeiit iiiei,we iiiogelijkhedeti. Gecotistateerd wordt dat lidstaten hier,ian eeti eigen
iii\.ulling gereii. zij drageti de veratitwoordelijklieid \'001- de h.itidhavitig en·ati. Het
doel if dir geleidelijk \Tordt ge\r·erkt aaii het schetsen van de conroureti vati eeti

1.'.

'Europese openbare c,rde
Otider de noeiiier rei-htvaardiglieid wordt ook zeltstatidige .iatidacht besteed

a.7 11 de strati eclitelij ke 4.1111ei 1\\ erkilig. '"1 hi lij 11 tiiet de iliteelizettilig ill de alge 111etie
iiitroductie raii de terill 'rech[vaardigheid' cotistateert de Collitilissie dat op het
gebied v.111 de bes trijditig van georgatiiseerde criniinaliteit de huidige strafrechtelijke
$,111ietiwerking tekort schiet. Er \\·ordeti twee acties voorgesteld:"4 Iii de eerste plaats
zijn op het terreill v.iii terrorisille. corniptie. 11]enselihalidel en georganiseerde
criillitialiteit ge,zieeilsch.ippeli-ike iiii,}iliiutiiregels tiodig ten aatizien vati bestandde-
leii ,-,iii stratbare tliteti. eii deze t-eite„ liioeteli ook liog eetis niet dezelfde kracht
worden vervolgd. 1)it leidt volgens de Comiiiissie rot eeti volgetid putit. tiatiielijk de
behoette a.111 otiderzoek naar de niogelijkhedeti 0117 het strat-vervolgingsbeleid te
codrditiereii. indieti ee„ Lrotere doeltiiatigheid kati Faiiieiigaaii 111et eerbiedigitig v,111

1 8(' Zie ,·„„1·.1.111,1.,clit \ „„r de l,ewil,ling,-.ill drugscrliinn.,liteit liu\ cilirlieeld :5 1.3.1  (linet- 1.iii K „iii eli
Mitte,·.111il).

1911 ('c)&1(1 ')'m) 459 def. p. c)-111.
11)1 Zie  1,11\ (wrbeeld  de  miviecle 7..)  degetic,1 die de  ,·rilliel,1 eli  \·eiligheld  \·.111  111,11\·idueli  ell  cle

iii.Iar.,happti be,ireigeit.   (-(IM( 1998) 45') def:. p. 9.
1 l,2 ('(,Mrl'J')4) 45') dct.. p. 111.
in Zle m „c„· ,{. ill.ritikle ..imell„·erkilig tell belloe, . 1·.ati :eli rilitizte \·.iii rei·|it\·.1.irdigh:i,1. C:(- lM( 19')8)

41 ilet'.. p. 111-1 1.
1,)4 COM(19'Jx) -13   liet... p. 111.
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itidividuele rechten. indien bepaaide critiiinele gedragingen bititien de Utiie op
adequate wijze wordeti aangepakt (doehiiatigheid), eti watineer de procedurele
garanties iii de hele Utiie vergelijkbaar zijn (eerbiedigitig vati individuele rechten).
kotiit co8rditiatie 0,17 de hoek kijken.'"5 1)it geldi \·oor de Cotiitiiissie iii IicI bijzoii-
der roor beleidsterreitic-11 I\ aarvoor eeti ge„ieetisi-happelijk beleid reeds best.1.it

alsiiiede de beleidsterreineti die wordeti geketitiierkt door gretisoverschrijdetide
aspecteii.1"" De Conitnissie detikt .tan 111ilieudelicteli, highte·ch-criltii,ialiteit, cornip-
tie eti fraude en bijvoorbeeld  IicI witwassen vati geld. "1-  Deze  tweetrapsraket  (ge-
tiieeiischappelijk strafrech[ bewerkstelligeii, ver\'olgetis furati,er\,olgbig coifrditiereti)
betekeilt dat de Cotiitiiissie met de haniionisatie vati 111.iterieel strati-eclit eeil Eitro-
pese strati·echtsplegitig tiastreet-t. Hieruit volgt d.ir - iii de Ogeti r.111 deze Europese
instelling - de otiderlitige aanpassing vati strcitivergevitig tiodig kati zijii op relerlei

1.,Ktel reitieil.

Wat bet:reft lie \·ergelijkbate procedureregels geett de C'.0111111isfie aaii dat zij
" 1...

illogell Vcrschillell "(...) illits ze gelijkwaardig zijn Hierbij detikt de C.c),11111issie

aan de vrnagstitkketi tilet betrekkitig tOI de rechreti vati de verdedigitig eii atidere bij
de procedure betrokken personeti (getuige, slachtoffer, deskundige).21"' Ook  al
spreekt de Coniniissie zich iii tegenstellitig toI de kwestie betretretide de harinoiiisa-
tie van het niateriele strafrecht niet echt uit, op het terrein vati procedureregels kati
niet anders worden gecoticludeerd dan dat de Coniniissie eeti zekere 111:lte \'all

111itii1iiuijihartiioiiisatie (iti de toekoijist) iiiet ziitslziit. 1<ecetite otin\·ikkelitigeii liggeti
iii ieder geval niet dit standputit in lij,1.1"1 Op basis vati eeii colicreet werkprograiii-
ma, beter bekend als het scorc·board, heeft de Coilitilissie illillicidels uitvoeritig gege-

2(12\'eli aan bepaalde aiiibities.

S\L·art meent dat de verdietiste van de hierboven besproketi niededelitig van de
Coniniissie hoofdzakelijk ligt "(...)  iii het itiventariseren vali ..ra.igpittiteii en her

99.11;acitidi,ideii vati de cotiseqi,enties die aaii bepaalde keuzes verbotideti kuilliell Zijil.  =-

1('5 Bij de i·mixe \·ati rei·lir\·.1.iriliglicid koitit duideli.ik de ba,id tzi ell lier m.itet·tele *ti·,iii·echi eii lier

*trat-procesm lit .1.iIi ile 01-,le. (,p beide cilidei·ileleti #·.111 he[ st i.iti·echt 111oe[ actic \$·ordeit gelll)iii. 11 0111
te kim liell bereik ei i ,{.it ei· ,pr.ike is \·,iii zo\\·e l rec li [Alligalig .11, 1 01 led ige .32 witi ele ,.,1 11:11, e kilig Ill,wi
de lill:t.,tell.

196 (:OM(1998) 459 liet-. p. 111.
197 (:OM(1998) 459 def.. p. 111.

198     Artikel 31 11,1 1 0,1,ier e VEU beperk[ ile li.irmotii,arie \·.tii be,ratidilele!1 \·all ,Ir.itb.ire tei[eli ell xtrati'eli
ror 'op her gebie,1 1·.111' ge,irgalii:eer,le cri,11111.iliteit. terr„i·i,m. w 111:g,llc drus:9limciel. 1).1.11·Ii\·el· 111:er

iii § 3.4.4.4.
199 C OM(1<)98) 459 Jet.. p. 11.

21 H i COM(1998) 459 det:. p. 11.

2(11 Lie § 3.5.3.2

2112 (;eil.icht k.lii ii·orilen nii buvi orbee|,1 her (;roetibi)ek inz.ike ile pri,cedurele ,\·a.li·borgeti \· ior

\·erdachieti iil .le gehele Unie en .1.111 het (;roelib„ck o et de getiocgdociii,ig .1.iii d.ichtoffen. hi cle
C 01 k lu :ies \·m Tatiipere heett ile Europew lia,id .1.11 i ile (:01111111, le \·erzocli[ eell ,let·gelijk s,·01·il,0,1 1,1 (ip
restelleli. Ilet ver,chipt n#·eelii.ial perjaar ,·.iii de halid \·,iii ile Licitillii, ,ie rel· ilit„1·111.ltle ,·„c,r dell.w,1
en tier  Europees I'.irleiiietit.  1')e \·er.im\\·oorile'Ukhed:11 \.111 ile Europe,e ilivrellilige,1 eli de hil,t.,ten
 ·ordeti besclire&·eli ter realivJ[ie ,·dii de rutitite ,iii ,·rijlkid. \·ciligheid en rec·ht\·.1.irdiglieid.

2113 5\\·.irt 21 1 1 1 1. p.  2(,
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War 111ij betreft toont de iliededelitig de atiibities van de Conitilissie Op het terrein
\·ati het strafrecht duidelijk a.117. Op basis van het Verdrag vati Amsterdani ziet zij
rergeziclite,1 die woliic expliciet, sotiis iiiiplicier blijken. De grens rati de bevoegdhe-
deii (de rui,iite raii rriiheid. reiligheid eii rechrvaardigheid) wordt ruitii getrokken
eii wordt ei}igszitis ilisinlillenteel geniaakt aan het bewerkstelligen van vergaande
(iiieer repressie\'e) strafreclitelijke s.111ien,rerking. Van belang is dat de C'.Oninlissie.
roor \var berreft de straftechtelijke s.1111en,verking, in nieer of niindere niate aan-
d.,clit \rangt roor de h,71111011isiarie r,111 regels, de colirditiatie vati de saiiietiwerkitig
en de reclitsbeschernijiig van de burgers ten behoeve van de realisatie van een ware
rec|itsruitiite. 1)e illededelitig illustreert treffend de actieve houdilig Vall de Cotii-
Illiffie op dit terreill. 1)it nlag zeel zeker worden gewaardeerd. De wijze waarop aaii
|let ilieil\\·e \'criliag ilihotid 1110et wordeti gegeren. verdient een tratisparant debat.
1 )at de Co,ii,iii<sie zich hierill als eerste illengt. is lovenswaardig. Dat lieellit iliet
\reg dat ik ilihoudelijk gezieti wel enige terughoudendheid \retiselijk had gevondeii.
1)e drie eletiietiteii  ·ati de ritinite worden breed ingevuld, eti dragen daarbij een
repressiet-k.irakter doordat de tiadruk op veiligheid ligt.2"4

3.4.3.2 Actieplan \·.iii de Rjad en de Commissie (1999)

Uit de vergelijking van de liiededeling vali de Conitiiissie nier het actieplati van de
12.1.id e,i de C:o,ii,iiissie kati worden at-geleid hoe de Raad detikt over de ruinite van
rrijheid. reiliglieid eti reclitvaardiglieid. 1)e veronderstelling die ami de betekenis
r.zii deze vergelijkitig Eeli grondslag ligt. is dat tiiogelijke afu ijkitigeii Zijn toe te
cchrij\·eii a.iii de itivloed van de Raad. Hierbij liioeten wel etikele relativeringen
\\'ordeti gepl.1.itst. Zo draagt de iliededeling vaii de C:0111111issie een verkentietid
karakter. Nog belaiigrijker is lier gegereti dat zowel de lia.id alsook de Cotiiniissie
veraiimpo<,1-ditig drageii vooi - iii \·ergelijking ilier de illededelitig - weggelate,1.
gewijzigde eii toegeroegde overwegingen in het actieplaii. De gestelde aantiaine
111,1.ikt het ecliter 111ogelijk de disctissie over de grondslag van de sirati-echtelijke
saiiieiiwerkilig op scherp te zette,i. Waar Zittell pijlipunten. eti wat is de (niogelijke)
iiibretig \·ati lidstate,1? Waantit blijkt respect voor natioiiale waardeti?

De o\'ereeiikotiisteii tussen beide docuii,etiteii zijii groot.21,3 Hier.,it blijkt iii de
eerste plaars dat v.711 het voon\·erk v.in de Coiiitiiissie datikbaar gebruik is geinaikt.
Eii dat is tiiet zo \'ree,iid. 1)e liiededelitig bev.it veel itifomiatie eli biedt richtstioereti
roor de toekotiist. 111 de tweede plaats zou hieruit kumieti worden geconcludeerd
d.it de visie \·ati de 12.iad. de vertegenwoordigitig v.iii de lidstaten. over de ontwik-

211-1 Iii  ile  \ „„1·liereiditig wil  ile  1( ,(:  191,(,  heeti ile  C.„111111issie .id\·iev ziitgelir.iclit m·er een  Itali,1.1114
\ c,<i,·stel. In dit ,1,1,·t„. d.,5 .11 eeriter aaii ile cirile 1,, gekoliieti (zie tie wetiiote,1129 eli  153). wl[ de
C <,111,mwe dat liet alge,11. ti: ,1„el „F, lier Lebted \·a,i JI,Z iii Lie rui Iiite 1·.Iii ,·nihei.1 :11 : eili:gliet,1 (reclit-
\.wriligheid  ilitl,reekt). 14 7..) her begilisel ;m \·rii \·erkeer en \·ali ,·erbli if. d.ir reeds m her Verdrag i.
c,pgetic,111:11. iii ecti ,·ci,irebr ,-.iii m·eiliglicid ri,e te p.1,<ctiell te \ er-sterketi.'- 1-)c C ,)1111111„ie ,·ermist lilt-
*Illite,1,1 w.ir , eiliglk id. Zie Ail\·ie  \ .in de (. (3111111!fie.  Ver:terki,ig \·.iii cle politieke Unie eii morbe-
reidilig V.,11 41: ilirbreiditig . 28 febru.irt IM(I. gepillilice:rd ill: Van Atikereli 19(16. p. 22.

2115     Alleell op liet putil \ .1,1 de lu,tiricle *.inien,\erkillg 111 str.ifz..ikell ,·indt e. 11 ,·ergellikilig pia.ir;.
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kelitig vati de Uilie iliet echt afu·ijkt vati die vaii de C'.0111111issie. D.lt ileellit iliet Weg
dat er ook enkele (ititeressatite) verschilleti zijii. 1)e rerklaritig hier,·001 is i,iede
gelegen in het onderscheid iii karakter \·ati de doci,illentell. 1)e tiiededelitig betreft
louter ee,1 .iatizet tot inrzilling vati de algetiietic aa,ipak e11 geest die horen bij de
rui111[e rati rrijheid. reiligheid eii rechr\·.1.irdigheid. Het is eeii eerste s[ap iii de
noodzakelijk bevonden discussie. In het actieplati ligt de liadruk op het a.itiditide,i
vati concrete prioriteiten. gekoppeld aaii eeii tijdscheina. Ni, beide docunlentell cell
algeinene uiteenzettitig vati de ruillite van vrijheid. reiligheid eii rechrvaardigheid
bevatten, is op dit terreiti een siizipele vergeliikitig tiiogelijk. N.1 tiati\\keitriare leziiic..

blijkt dat her actiepl.iii, in ieder geval waI betret-t de strafrechtelijke gnietiwerkin„b,
getiuaticeerder is. En wel ten .iatizien vaii de ruinite van \·rijheid iii rechtvaardig-
heid. 21"'

Beide docutizetiteti vangen aail illet de illvilllitig Vall de niiiiite \'an vrijheid.
Waar iii de tiiededelitig ill algetiiene tertiieti wordt gesproketi vati tiindatiietitele
rechten vaii de niens, richt het actieplan zich op her volledige scala rati tiiensenrech-

4ten. Bij de laatste ti)miulering wordt iliet bij uitsli,iting gedacht aaii her EVILM:
Wat betreft de algetiietie uitwerkitig van eeti ruinite vati rechrvaardigheid wordt de
passage over 'de opetibare orde' geschrapt. 1)aartiaast liierkt de Cotiitiiissie iii de
tiiededelitig op dat rechtsstelsels aanzienlijke verschilleii vertoneti. Het actieplati
voegt hieraan toe dat deze verschilleti iii dejustitifle apparateii van de lidstaten diep
veratikerd liggen iii de geschiedenis eli de traditie van betreff-eiide latideti.2"9 Ik acht
deze toevoeging van belang, zeker voor strat-rechtelijke satiieiiwerkitig. Juist op dit
terrein wordt vaak betiadrukt dat de band niet de natiotiale czilt,iur groot is, waar-
door invloed hierop (in ieder geval gevoelsniatig) stiel een itibreuk op de nationale
soevereiniteit oplevert. Bij justitifle satiienwerking iii het k.ider \·an eeti ritinite vati
rechtviardigheid wordr zowel iii de niededeling als iii het actieplan aaiidacht besteed
aan de versoepelitig vaii de procedures en aaii de hartiionisatie vaii werge\·ing. Iii her
actiepl.in wordt, iii atirijkilig Vall de inededelitig, uitdrukkelijk veniield dat deze
voriiieii vaii justitifle miiieiiwerkiiig pa  aaii de orde koiizeii itidieti zij ook d.,adwer-
kelijk nodig zijn. Hierniee wordt i,itdrukkitig gegeven .1.iii de subsidiariteit \·.iii de
inzet van deze instrunienten oni de ruinite van irijheid. veiligheid eli reclitvaardig-

11()heid te realiseren:  Voor het waarborgeti r.iii eigen waardeti v.iii de lidstaten
betreffen deze woorden een belatigrijke aanvullitig. In de tiiededeling leek de

Cot,ii,iissie :1311 Ie stureti op mininizitiihartiiotiisatie v.111 procedurele regels. Iii liet
actieplan wordt venvezen naar het EVRM en het Europese Hot-. Het wordt nuttig

21 M Wat betreti de itihoud \·aii de  ruii,ite \·,111 \·eiligheid' is er ge.Ii Iioeifielisi\·Jarilig \·enillil.
3 17 N,ia<t het EVR.M (punt 19) „·orilen de ai·tikelen 12 VE(;, 13 VE(; en (i VEU ge,ioeitid. e\eli.16

bij\·wrbeeld cle penocililuke le\·elic,ider (pui,reti 6 m 7). Zie /)/,t(; 1 4,<)'). (: 1,), 1. p..3 eli 5.
2()8 Plit'(6 1999. C: 19/1. p. 4.

2'N Iii her actiepl.iii \\·ordr lier substili,irikitsbegiiiwl getioetitil. eii :i·or,it her m \·erlia,id gebrach[ m,I ,le

nifilite \·.iti \·rijheid. \·:iligheid cii recht\·,1.,riliglieid. Zie l'tiL(-; 194,9. (' 19/ 1. p. (1.1-)e Hert ba eert zich
op #·erdragiartikele ii i·ocir ile 011 de 1 bouir·itig 1·.iii de w 111:ig .it lie[ silbsi,liarireit,begiti,el ook gelili ng
heeti bititien de derde pi.iler. Zie I)e Hert 211(14. p. (,3-(,4.
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•reacht oiii iii .1.iii\'zillitig 11ierop gedragscodes \'.iiI te stelleii op gebiedeti vati transtia-
:-'

tioiiale releratitie en v.iii getiieenschappelijk belang.21"
1)e d.1.idwerkelijke actiepunteti wordell otider\·erdeeld iii tr\·ee categoriefil. eti

\\-el 111.zatregeleii die binizen twee jaar na de itiwerkingtreding \·,iii het rei-drig
illuetell Zijll gel]0111ell. t'11 111,1.ltregelell rt·.litrvoor eell terlllij11 vall r'ijt jaar geldI.
Voor her strafreclit zijn de justitifle callietiwerkitig iii strat-zaken eti de hartiionisatie
 ·ati wetge\·itig relevatit.11 ' Wat betreft het laarste punt valt op dat deze niet wordt
beperkt tor de drie terreitien die iii artikel 31  onder e (het huidige artikel 31  lid  I
citider e) VEU wordeti genoetiid.'12 Dir is iii lijii tiiet de opratting van de Coliililis-
de zoals die blijkt uit de Iiiededeling. Uit de tweetrapsraket die de Coniinissie op
het terreiii ran de justitiele satiie,iwerking roorstelde. koil worden at-geleid dat
11.111110!iifatie \·.iii Ii·ergeritig 11ier ziitoluiretid piaars dietir re \·itideti op het gebied \'All
georgatiiseerde cri111itialiteit. teri-01-istiie eti illegale drligshandel. Op basis v.iii de
.ictiepiliire,1 utitita.it herzeltile beeld.'1 1

1)e refultateii r.iii de vergelijking russell de liiededeling van de (:0111missie, eii her
Actieplati voiii de C:0111111issie eil liaad tezatiien. zijii boeietid. Eii \\·el op een bijzoil-
dere wiize: her isjuist de hoeveellieid a.iii o\·ereetikoniste,i die verheldere,id werkt.
Slechts op enkele punteii Zijil wijzigingen ciangebracht. Spatitiingen tussen de Cotii-
111issie eti de Raad iliet zijil Ie verwachten. ook al is de wijze van t-oriiiulering in het
actiepl.711 iets Zoi-gruldiger. Maar d.it 111.ig ook wel. Iii de eer. te plaars onidat de
eerste stap .11 door de C oti1111issie was gezer. eii iii de tWeede plaats gezieti het
otiderscheid iii doel. Iii de tiiededelitigbijt de Coi11111issie de spits afroor waI betreft
her tioodzakelijk bevotideti deb.it. Het actieplati beoogt daaretitegeii \·001-,11 eell

coticreriscring te geveli :ian de te netiien stappen in het kader ran de realisatic vaii
de ruitiite \·.711 \·rijheid, reiligheid eii reclitvaardigheid.

2111 /'blf(: 1 (All. (· 1,;,1. p. 5.

211 111 tere:..ilit i. il.it iii lier Verdrag Lin A 111.rerd.11 11 Lic h.lril 1„11 N Ne \·.11 1 „·etge\·ing \·.lit on,ler de ruilitere

tel·Iii 'luwnile..iliteti\\·ei·kin,. 1).1.11· ,\el· itieer iii S 3.4.4.2.
2 l 2 /.A, 4 ic,k \'en .kle 211114. p.  1('.

213 Iii pulit 46 ,-,in het .ictiep|.iii \\·orilt ben.ldrukt dat , oor her befile,1 ,·.111 mminiumregels berreffende

'ke„111:1·keti , .m .rr.itll.ire teireli' ell .tr.it-t-ell k.111  ·cirdeligekekell 11.tar ':tratbare feitell al  ler \·olgr dlic
geeii lill,iratie, e cips,itii,itilig: EAMV l': me,irlili.,il,le| eli seks,lele exploitatte \·.iii kindereti: inbreuken
c, p de „ . t ge, mg 111 7.1 Le de Ilail,le I l il ,·. r,{,i,·ell,ie m „idele 11 : ccirrliptie: coilipliterfraude: mi <dri F eii , .m
teri·,irt,reii : i iii lieii,i \·ertre,illigell : Ftratb.irc fetri 11 Lii e beg.1.I i i i\·ordet] ilier behulp \·.in het 111 tel·11 et: m her
H it\\·.30*:11 \ .1,1 geld iii \·erb.111,1 ilier Lieze , iii·well \·.111 Critill,1.iliteit. Er \\'(,rdt lieilicintkt .1.it ileze ,)11.ler-
\\·erp, 11 p.14 111 beel,1 kotiien \ Imi zi)\·cr 711 ,·:i·lialid Ii,iude,1 111:r gecirg.miseerile critiillialiteir. teri·<ingii:
cii ili·ilg h.,Iidel (de drie \·(irmel, ilie iii .artikel .31 Itil I cilider e VEU \\·ordeli getioeitid). ijil de h.iriiic.
m,atie ,·,111 11.i[iciliale u e[ge, ing  ip liet get,ie,1 \·.iii (eurci)\.11:emmiterij. tr.lude eli .ilidere beta.ililliddel:11
d.ill ccillialit gel,1 0 litbreekt de litik m et al·tikel 31 lid I on der e VEU (pullt 46 oil,ler 1,). e,·elialshu i (ir-
ruprie eli 111eli elili.,1 idel (pulit 1 X) el i \\·ir\\·.i::ei i (lizilit 45 litilier li). Er k.111 \,·or,leti g.,'„licill,leer,1 d.ir
dc lu,t er,g rit i iii ts. I).1.1 1·liu k (,illt ,1.it iii putit 511 1.111 lier .1: rierl.11 1 .1.111,1.liht ,\·lirlit besteed .1.1Il ,1, 11.ir-
111<,1110.1[ie \,iii \·o ,1·,cliritte,i \Mir /0\·er lioilig ter ierbetentig ,·,iii: ,le Ju:ritiele s.itileili,erking: procedli-
rei)„i·literi die ile recli[ liul , bii .tr,it-/,ikeii kulltlell ,erbetereii: relecoi)111,uliicatie. ci\·tele \·tit-deriligeti
,lie 111er ,ri·.it-z.lkcri ,·crbatid 11,)u,icti: „hd,lel,),i  [elliii,4 r·,1,1 4.ichroffer, 1.iii :tratliare feireti: eii \·,jor-
„hi·it re i i betrell-ende de 1111,e,1.igi ietiii lig eii ,-citifise.it ie i·,in (,pbreng,teil \·111 1111<drl]\ eli.
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3.4.3.3 Coticlusies vati  Tatiipere  ( 1999)

Op  15  eii  16  oktober  1999  houdt  de  Eitropese  Raad  iii  Tatiipere  ce,1  ipeciale
bijeetikotiist over de totitatidbretigitig L ,111 ee11 riiitizte \ati rrijlieid. \,-iliglieid iii
rechtvaardigheid.11+ De coiiclusies vati deze bijectikoiiist vati niitiisters eti regeritig,-
leiders zijii eeti belatigrijke i,iipuls voor de europeanisering vati her strafrecht.'13

Iii lijn tiiet de iiiededeling en her actieplan is de Europese 12.1.id \·:111 oordeel
dat liet Verdragrail Ailisterd.im dietit te zor,Yeti dat "(...) rrijheid. illet ilibegrip ratir,

her recht zicli ozigehinderd door de gehele Uilie te rerpla.irsell, kati wordeti ..ellotellr

iii otiistatidigheden die reiligheid eli toegalig rot het reclit roor alleii waarbor-
•12141

geli. Aangetionieti wordt dat deze belevitig v.in vri.iheid alleeti k.111 wordeti
getioteti "(...) bij de gratie vati een ware rechtsruitiite, „·aarin de burgers iii elke
andere lid ta.ir even geiiiakkelijk toegillig hebbeti tot de recliter eii de .iutoriteitell als
iii hun eigen lidst.zat.-311 Dit betekent zeker niet dat de Europese 11.,ad .1.111 de
ruitilte ran vrijheid her priiiiaat toekeiit. Wallt 11.1 deze over\\·egitle volgt de op,iier-
king dat critiiineleti de verschilleti russen de gerechtelijke systenieti vati de lidstatell
iliet iliogeii uitbilitell eti dat de burgers her recht hebbeii 0111 te vet-wachten dat
'(.  .) de bedreiging die zware criniinaliteit voor huii vrijheid eii wettelijke rechien

Milhvornit, aanpakt. -  Die bedreigitig illoet wordeti aatigepakt door iniddel vati pre-
ventie en bestrijdilig van critilitialiteit en critilitiele orgailisaties. Zo konit het ware
doel .ian het licht: voor het bewerksrelligeil v.iii vrijheid is repiessiet-optiedeii tlodig,
waarbij over \·rijheid iiiet iiieer word[ ge·,proketi illet.ds gevolg d.ir de aa,idachi zich
richt op een veilige Europese Unie.-31" Basis voor de 'ware rechisri,itiite' zijn de

214 Europese Raad ,·ali Tatiipere. C-micli, ie+ ,·ait lict ,·c,I,r,itterscliap. oktolier I ,)9 ) (re 1·.1.adplegeit ,·i.1 .le

4ire \·.iii Lic R nd \.Ill Lic Europe,C Ume. zie <http:/,' u e.eit.iii i„h, m·1'age.A Sl'?lait g=iiI>. 1 )it geldi \ c,(11
alle Ilierlia te lioeille,1 Collclusies ,·.iii Iici # 001-/itter„h.ip)

213 Ver\·aele 3)( 14. p.  16.  Zie ook lie \·„lgende pa.,.iKe zlit ecli spee,-11  \·ali  \·„Ail·Iii.ilig IltZ-Coll11111...1!·i.

Vitoritin. gehi,ude„ iii december 21 11( ): "hi (),·10/4·1· 1 999 11'l· 1.111» k'illl (1,111'ill |It'|  it >pl' lil| lill'l'1111.  tit
1',1,1,prre, Fililmd. il'Iii,·11 1,4· 11,i'.first lii,lt· mis ,·xt·Illsil·ely 11,·1•,lit·,1 ti, qite:11011: i,t"ill:Ii,·t· ,lilli 11„Ille ,11),iil·:. ·111(·,-„11-
ilit:il,lid 01'thL E,Ill'pt·dll (201111,il prl';t'111 it ;Irl'IN 14'litit·,11 1,1 ·s.<,1$· Ii, n·,!Ilint, TIlt· 1  -11 ; 11·1.h Is, 01·1„,111,·,11 Iii,-111-
ncs· it,ith Im,j-,·altitie cre.,-,-lit,nh·r ,·ri,m·.; ,11,4/ 10 1,/inc' 1/k· di·i'v·Ay),m·m „1 1/1,· C 1,14,1/ *i., ,m m·,1 4,/ A·i·di,iii, .,tyum)'
(11111 1,1>till,11 1112· 1'(i·)' 1„i,1,£ 11|l' jil'11(1*,11 iwili,lit. 'lli,· 12:ii·e,Lit·,iii ,lic,i kit ili.,ti,-i' 11·Ill Ilot ><111111)'llc ,1110111<·1 >11'11.tw·i·

 ul/i '.\· · 1 te those it'hA h *w4,·xist. bitt i.< ut/ '1/ih· / wmm* Ad*HAmw·i·,IN /,tii·i'11/  1 ('m'wmam
it'hi,-/i i., :imph'. 4·,·Iii'i· Ii,id (·,isi/)' Illicit·rswod b)' t/ic pith/t,· ,11 /,ti·e,·. ' Zie A. Vitoni)(i. 7 „itwr,6 .1 hiti„14·,111111-
dn/,1/ m·,1. speech  131):celi,ber 2111,),  1'.ilerilic).

216 Europer Raad \·.iii  I.inipere. ( olicluile: v.iii her ,·ciorzitterwh.ip. uktciber 19')9. colic|u:ie 2. Lie Lie
1.lar.te Zill in Lie mededeling \·.111 de (:cilillitwe \\·.1.iri,1 „·orlic ge.reid ilat op alle acriegeble.101 c\Cil-
 ic h r tor ,t.ilid 111( er \,·oi-,le li gebrach t til,%e ii p·rijheid eiic zuil  eti ,·elligh e id m reclir,.1.1 cliglicid .miler-
zijds. COM(19981 459 det:. p. 12.

217 Europe:e Ila.1,1 \·.111 1-.impere. (.-41!icluste, vaii het ,·oorzitter ch.ip. oktober |999. ccliclu.ie 5.

21 H      Europeve Radd r·.iii T.itiipere, Coik IL,0ies ,·ali  bet ,·c>orzitteirchap. okrcitier  199'). coliclil*ie 5 eli (i.
219 Filidem de IC,(: 199(, \\·cird[ dc,or her len \'0(,1-/irter<cll.ip eell +c|let  \ ig een „lit\\crp\-er,irag „pge-

 reld. Hierili \\·ordt de politiele eli juvirifle:.illieti  erkilig m ,trat-zaken lieliatideld cili,ier her kuple '\·ei-
ligheid wii perioiieii': "1):burger   .iii de Utiie i ioeteii ,·ri.i kImieli le,·eti zoli,ler ,·ree  ot-ge\·aar m„1·
huii persootiluke veiligheid. Her beset is groeieti.le dat cle prolilenieti #·ali iliterliatic,Ii.ile crilii,Ii.ilitcir.
terrorifine. drugshandel. nienwihalidel en 1111$Lirliv·eli tegeti kiliderell xii reactie wkiwil .lie. 70.11. ile
probleitiatiek zelt: ile nation.ile grelize:i ovel· chri.id[. A.,11 ileze proble,11.lriek worilt ilaari)111 door de
C:olit-erelitic lioge prioriteit \·erleelid. Eeii doelm.irige .,aiip.ik \·.111 cleze probleliteli z.il (...) eeii \\·eze,1-
luke rol fpelen 111 de olit\\·ikkeling ,·.iii de Uilie al, e.il riliti,[e „·.lar , ruheid. ,·eiligheid eli rei-hiv.1.irdig-
heid heer*eli." Zie Eur·ope*e Raa,1.  1)e Eurcipe,e Uiiie , .m,1.1.igeli iticirge,1. ile Eilicip:,e Uilie .1.ilip,ik
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begiiisele,i r.iii tratisparatitie eii deinocratische controle. Eeti ope,i dialoog wordt
tiodig ge\·oiideii over de doelstellitlgell en begitiseleti \·ati de ntitiite rati \·rijheid,
reiliglieid eii reclitraardigheid 0111 de acceptatie en steuti onder de burgers te ver-
groteii.12" 1)eze la.itste opizierkitig worelt vooratgegaan door de stelling dat het
Verdrag \·ati Ailisterdatii eeti ondertie,iiilig is die tegetiioetko,iit a.iii dik\\'ijls geuite
\·crlatige,is v.111 de burgers.22' Mij lijkt dat Un en atider een nadere otiderbotiwitig
\'ergt

De C:oticltisies vati Taiiipere zijn onderverdeeld iii eeti getizeetischappelijk asiel- eii
111igratiebeleid. eeti \\.ire Europese rei-htsruiiiite en de bestrijding van de critiiinali-
teit iii de Eziropese Unie iii haar geheel. De laatste twee onderdelen zijn van belatig
roor de strafi-eclitelijke G.1111etiwerkitig. 111 algetiielie ziti valt een oilderscheid tussen
heide putiteti op: de n·are rechtsruitiite betreft geen specifiek beleidsterreiti. 1)e
\\.7,irderitig r.iii de i,iipact rati dir Ilietiia op het strafreclit ic dati ook iii sterke niate
afhankelijk r.111 de \viize waarop hieraaii itihoud is gegeveii. Uitgatigspunt is dat
burgers eii bedrij\·eti iliet illogen wordeti verhitiderd of onrnioedigd 0111 huti rech-
ren te doeii geldeti roor gerechteliike itistanties. Daartoe wordt iii de eerste plaats
otiderstreept dat illillitlimmloriliell nodig zijn roor oiider atidere de rechtsbijstatid in
gretisoverschrijde,ide rei-htszaken, 11]eertalige fortiiziliereti ot- docuilleiiten eii. iii
iiavolging r.111 de liiededelitig v:iii de Cotiiniissie, inz;ike de bescherniing vati slacht-
offer< r,711 iiiisdrii,TH. 111 lijn i,ier de twee besproke'11 beleidsdoczitiiente,1 wordt eeti
zekere Ii:iniiotiisatie v,111 :ian het stratprocesrechr gerelateerde iii:,atregeleti vatiuit

11.zowel praktisch oogpii,it (rechtsbijstaild iii fortiitiliereti):-- als rechtsbeschernietid
nogpillit (flachroffe,T) wetiselijk geacht. Iii de tweede placits ,\·ordt, eti dat is zeer
bel.ingrijk, het beginsel rail wederzijdse erkennilig tot hoeksteen rail de justitiele

D.f.iiiienwerkitig iii straf-zaketi uitgeroepen.--'  Dir beginsel wordr ruitii opgevat. Het
ziet op votiiiisseti eti.indere beslissingen vati rechterlijke autoriteiten. Gedacht kan
wordeti .1.711 gerechtelijke bevelen die a.111 het eigetilijke strafproces voorafgaan

(bijroorbeeld inzake her veiligstelle,i \·ati bewijstiiateriaal), veroordelingen en aaii
uitleveritig. Sn·art wilst erop dat de erketitiitig tiiet iets heel nieuws is.134 Hij 11111-

:eli te 1, belic,c  e \ .iii 11.1.ir \·c)]keret] m lia.ir 1 oorb. re ide 1 1 <,p de tcrk 0 mst. E en .1Ige irietie :cliet, \ c,(ir eeti
<)11[\\el·pllei·zieniiig \ .iti Lle \·er,irige,1 . iii: hit(·,8,1117·1·lictit,·tik·/c· ,·otili·ri·imt· i·ocit· di· hi·izic·,i,ne 1''in dr I 'c·Ii/Al-
er,1. lers I't'On Im·r.,Ch,4,- 1 2·1·=,11„c'/ille l·,111 u·k.:·/c·11. 1.uxelliburg: Bureau vocir officiele pul,licatie+ der Euro-

pese (;eii ieel 1%,·h .ippeti Ic) 97. p. 33. 1) Li idelijk bltikt d.it de gmeti\\·e king op de a.itige ge\·en terre Hien
hterk m lier rekeri ,raa[ \·.1,1 lie becireigilig \ .111 cle i eiligheld Jocir cri,11111.iliteit. 1)e C .Ailiclii:ies \·:111 T.mi-
pere ade; 11: 11 hetielt-de ged.,c htegoed 111 r. (,1 id.1 1 iks het ti'it liat deze passage (atkcm istig \·,111 her lers \·oor-
71tter„ hdp 111 ,le |(;( ' 19<,6) if ,·erbreed eii d.1.irc)111 als zod.inig tiiet 111 het Verilr.ig  ·.11 Aiiisterd.1111 is te-
rug [e 1·11iden

22(1      Europe„  R.1.1,1 .iii  1-:Mpere. C:olichiste, ,·ali  het ,·ciorzittercch.ip. ukr,)ber 1999. colicli14ie 7.
221 Eut·oLie.e 11.1.Ill \·.m I.ili]pere. C'oricill,ies \·,111 liet \ 0,11·zittersell.ip. cikiolier I wv. coilcllisie 2.1).lar.lail

mird[ 0, enge,1 + tciege,·c,egil d,it het Verdrag \·.iii Aii isterd.m rech arreek  \·.m iii\·loe diw cip het d.iKe-
Ii.ihe le\·eli \-.111 ile burgers.

222    1):/e illitiatierell be[reffeii tileer liet facilitel·eli \·.iii ,tratieclitelilke ..iliieii\\·erktiig.
22.3 1)it geldr cnmge:is c„ik \·oor de justitiele wmtiz,·erkmg iii burgerlyke z.iketi, hergeeit hier \erder

bilire i i l,e:chc,u „·ing 1,1 i.iti .
224 S\\.irt 211111. p. 211-22. Op 27 tel,rum 1996. ter  ·c>orbereidilig ,·an de IC;(- 144)6 (die iliteitideluk 7,11
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..streert treffetid dat de 'officiele' i,irroditctie van dir begilisel tot vele rrageii leidt,--
eeti rersterkitig van de greep vati het strafrecht op de satiie,ileving berekelit en een

10zekere verharditig van het strafrechtskliiiiaat iii de Europese Unie inlioudt.--
Her tweede onderdeel iii de Conclusie9 vaii Taiiipere dat van belang is voor de

iiivulling ran strafrechtelijke sainetiwerkilig o,ider hit Verdrag van Atilsterd.1,11, is de
bestrijditig van de critiiinaliteit iii de gehele Europese Unie. Bij de bespreking wordt
eeii otiderverdeling ill drie thetiia's genia.ikt, re weten crililitialiteitspreventie op
Utiietiiveau. de versterking van de fametiwerkiiig en ten flotte het optreden tegeti
het witwasseti vaii geld. De versterkitig Vall de satiieti \·erkitig ziet onder atidere op
de itistelling vail gezailielilijke oliderzoekteililis, eeti operatioliele T,154 Fon-i· \'all
Europese Hoot-den van Politie, Europol eii Eurojust. Eell betere codrdinatie kotiit
zo bitinen haildbereik. Meer interessant voor de beoordelitig van de beleidsopdracht
v.iii de Europese Utile op het terreiti vaii het niaterilile strafrecht is de overwegitig
die aaii haniiotiisatie wordt gewijd. Hieriti spreek[ de Europese 12.iad itit dat "(...)
wat het tiatiotiale strafrecht betreti, de inspantiingen oni overeensteiiiniing te berei-
ken over Lenieeiiscliappelijke defitiities, strafbaarstellingen en straffeti iii eerste
itistatitie geconcentreerd inoeteii wordeti op een beperkt aantal sectoren van bijzoii-

1.-
der belatig."--  I)it is 111ijns itiziens eeti goed verklaarbaar standpiint. en evetieeiis iii
overeetistetiiniing met de bepalingen in titel VI VEU. De Ra.id meent dat het doel
zich uitstrekt over fitiancifle criniinaliteit, drugshandel, 111ellsellhatidel, 1114 11.7111e de

exploitatie van vrouwen, seksuele exploitatie vati kitidereii, hightecli-criniinaliteit eii
niilieucriiiiinaliteit.238 Uit de artikeleii 29 eli 31 lid 1 onder e VEU volgt dat de
hartiiotiisatie van niaterieel strafrecht is beperkt toI georganiseerde crimitialiteit,
tel-rorisilie eli illegale drugshandel. De lijst in de Conclusies van Tanipere lijkt
ruinier dan de hartiionisatiebepaling die iii het Verdrag van Anisterdani is neerge-
legd. Hierbij ziloet wel de kanttekening worden geplaatst dat georgatiiseerde cri,iii-
ii,iliteit een verschijiiingsvorni is. die verschillende delictell bestrijkt. Ook wellicht
de door de Europese Raad opgesonide gedraghngen.

Uit de Coticlusies van Tatiipere kotiit duidelijk naar voren dat zowel hartiiotii-
satie van het strafrecht als de wederzijdse erkentiing van rechterlijke v01111is:seti twee

belatigrijke itistruizienten zijn 0111 de (op het terrein van het strafrecht) beoogde
rechtsruiinte te scheppen. Opvalletid is dat beide eletiienten uitgaan vati een aiider
priiicipe. Bij harnionisatie wordt beoogd het onderscheid tzissen de wetgeving iii de

let,len tot her Verdrag \·.in Ai,isterd,itii). breng[ de C otiin,Mie .id ·ie  uit op eeii \·(,( rstel \·.iii Itilie. De
( Iol i i,1 i i <sie m e eti [ d.it bij d e d oel stelli 11 Keli o p h et terrein \·,iii JBZ (du+ ook de juwt i[i fle A.im e 11\\·erkitig
iii firatraken) als 66,1 \·ati de \'ier liciotlili.ilieii iii aclit tiioet 1,·or,len getiotiteli "(...) het 111(,gelijk iii.iketi
v.111 daad\\·erk el U ke \#·ederzudse erketiti iii g  ·.iii de door de tiatiotiale rechters gewezen vonnissen . ' Zie
Adviec ,·.iii ile C.-otiinii sie. 'Versterki,ig ;·.in de politieke Unie en ,oorbereilling V.iii de uitbreidi,ig'. 28
febru,tri 1996. gepublkeeril iii: V.iii Alikere,1 1996. p. 22.

225    Zie Swart 211111. p. 23-25.
226 S\\·art 2111)1, p. 24.

227 Europese R:tad  ·.in -1-atiipere. Con. lusies vati hen·oorzitterwhap. oktober 1999. coliclusle 48.0\·en-

gelis betreft artikel 31 lid 1 01ider e VEU lie,tanddelen ,;iii stratbare fetteli en straffeii. Vergelijk
5 3.4.4.4.
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liditaten Ie \erkleiize,1, ter\\'ijl de wederzijdse erketiijitig juist uitgaar v,111 respect
voor bepaalde verschilleti in de strafrechtspleging en wederzijds vertrouwen in de
rechiss\·stemeti van de andere lidstaten. Vervaele stek dat de basisidee is dat door
wederzijdse erkeiining een uitgebreide eii gedetailleerde hannonisatie van natioiiaal

...strat-(procef)recht overbodig is.--' Ik onderschrijt- deze stellitig voor zover wordt
aangenotiien dat iii de praktijk door wederzijdse erkeiming de niinitiiuiiihartiiotiisa-
tie van het strat-(proces)recht in ellige niate nodig is.33" 1)e Europese Raad geett.
zoals ook Vervaele sigtialeert, iii conclitsie 37 3,111 dat de reiiuitvoerlegging vaii
\'omiisse,1 miniiiiutiihartiiotiisatie vergt wil de toepassing van de nieuwe hoeksteen
v.iii dejustitiele samenwerking worde,1 vergeniakkelijkt.2,1 Beide aspecteti, die nauw
nlet elkaar zijn verbonden, worden geschaard onder het onderdeel 'een ware Euro-
pese rechtsrui,iite'  De hamiotiisatie van fomieel stratrecht en de wederzijdse erketi-
niiig dienen wat dit onderdeel betreft hand iii hand te gaan. Her streven naar ge-
tileelischappelijke noriliell op het terreiti rail het 117ateriele urafrecht wordt daarell-
tegen gezien ali een versterking van de sanienwerking bij de bestrijditig van criniina-
liteit iii de gehele Europese Unie. 1)e achtergrondgedachte is dat illoet worden
voorkonieii dat criiiiitielen gaati '/brit,n-shoppe,i in 'sate hat,(its: Dit betekent dat het
uitgangsputit is dat criillinelen de stratbare feiten plegeii iii de lidst:tien waar het
iliateriele strafrecht het mins[ snel tot stratrechtelijke ainsprakelijkheid leidt. Hieruit
volg[ 11iet atidere woordeii dat het onderscheid tussen de twee instrunienten schuilt
iii her t-eit da[ de wederzijdse erketinitig rechtstreeks de realisatie vati de beoogde
rech ts i zi i iii te d i e 11 L terwij 1 de h ·11 1110111 m ti e vat i h et tii a terill e s tra frec ht vi a d e b es trij -

ding van critiiin.iliteit een bijdrage levert aan het ambitieuze doel van de JBZ-
satiienwerking. De hartiionisatie van procedurele kwesties levert de bijdrage via de
wederzijdse erkenning en lijkt eeii diider doel te dieneti dati de hartiiotiisatie van
iiiaterieel strafreclit.

3.4.3.4 1)e ruinite van vrijheid, veiligheid en rei-ht\,aardigheid: een onrealistisch

streven +

De Etiropese Coilitiiissie, de JBZ-Raad eii de Europese Raad hebben zich alleti
itigezet voor de iiivulling v.iii de ruinite van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

1)e wijze waarop de betrokketien iii het debat zijn gestapt, getuigt van grote energie.
Er kan niet atiders worden geconcludeerd dan dat er veel aandacht is besteed aaii de

228 Eurcipe:e lt.lail ,·.iii  I.itiipere. Coticlu,jeT ,·ati her ,·oorzitterschap. ok[ober 1999, coticluste 48.

229    Veri·.iele 2(lb)4. p. 1(i.
2.311 Iii theurie zilli bet,le wriliell m.truilieilten ter reali,atie vall de Europefe rechtsmitilte duidell.lk re

vcheiden.
231 1 )e E Lircipe.e R Jad 11 ierk r Op J.It deze mmin iii m hartlionisatle m oet geschied eii Ilier 1 n.tchtlie I iii lig \.iii

de tutidatitentele rechtsbegi,i elen wii de lidu.iteti. zie Europese 12.lad \·ati Tatiipere. Coiiclu<iec ,·aii her
mc,i-zittemhap. c,ktober 1999. coticluvie 37. |11 dir ,·erb.illd ic het overigelis inki·evg.Ii,t da[ tijdelis de
C otivelitie over de toekonist v,iii Europa. werkgroep X ('vrijheid. veiligheid en recht,·aardigheid') iii
her 010 t,·erslag o pii ierkt ilar de groep :rkem "(.  .) dat etiige iiiate vati oiiderlinge .iatipissi,igi·.in bepdal-
de Otiderdeleii \·dll de utrat,·cirderi ilg eli i·.u i ,pecitieke onderdele i i rati liet nia tene le strafrecht . 11 let 111-
.tchtilenling \·an de \ enchillende Europeve rechtSEr,iditiee (...) 'lodig k.1,1 blijketi om de \\·ederzudse er-
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uitwerking van de nietiwe doelstellitig van de Unie, eii niet resultaa[. Uit de voor-
g.iatide uiteetizetting vaii de visie v:iii de Europese Coiiiiiiissie, de Ilaad eii de
lidstaten blijkt d,it er vier belatigrijke instnitiieiireii zijn 0111 de ruinite r.711 1·rijheid,
veiliglieid en rechtvaardigheid te realisereii. Door middel rati hariiiotiisatie ran
wergevitig. de coGrdinatie Vall de rechtsplegilig. de bescher,iiing vati itidividiiele
rechteii en de wederzijdse erkennitig v.iii rechterlijke beslissitigeti wordt getracht een
ware rechtsruinite te creerell.232 Deze ruinite 111oet iii de basis uititig geveli aan de

\rairdeii die verband houden met de deniocratische rechtsstaat. Het belatig v.iii deze
grondslag blijkt al watineer de itistruinenteii iii otiderlinge saiiietiliatig worden
bezieii. Watit er is 11iet alleeii aaiidaclit voor het roorkoliieti eii bestrijdell rail
critizitialiteit, iii.7.11 ook voor de rechtsbeschertiiitig v,111 bitigers. Eii deze b.71.ins is
1110oi. Maarjuist iii de invulling van de begrippeti vriiheid, veiligheid e,1 rechrvaar-
digheid, schuilt een 111ogeliik gevaar waardoor de op het eerste oog a.inweziee balans
lijkt te wordeli verstoord.

Swart tiieent 11,1.71 .intileiditig r ati het actieplatidat zowel vrijlieid .ils rechtraar-
digheid "(...) iii een handoiiidraai zijn gereduceerd tot iliet nieer d.111 aspecten v.111
veiligheid."11' Hij nieeixt dat de spantiingsverhouditig tussen de begrippe11 terzijde is
geschoven en concludeert in ono,iiwonden woorden dat het actieplati blijk geeft
van  een  "(...)  uitgesproken  eendinietision,zle. benauwde.  en  wat lilij betreft ook
gevaarlijke visie op her rech t. "234 Ik o tiderschrijt- deze boodschap. Da,ir koi 11 t bij d.it
door een sterk accent op veiligheid, een zekere verharditig \'an strafiechtelijke
bellioeielliS erg dichtbij lijkt. Interessant en verhelderetid is de gedachte die Piret
uiteetizet iii een artikel over veiligheid eii rechtsstatelijkheid.'35 Hij stelt dat veilig-
heid iii grote niate bepaalt ofeen overheidstiiacht door de burgers als legitieni wordt
ervareti.23" Wanneer vrijheid en veiliglieid met elkaar concurreren, z.11 voor burgers
uiteitidelijk het belang van veiligheid prevaleren.33- In een dergelijke situatie zal de
overheid ineer repressieve wergeving kuntien .1,intiemen.'38 Door vrijheid te relate-
reii aan veiligheid23" lijkt de Europese Unie zich op te werpen als voortianielijk een

kelii,ilig re \·erge,ii.ikkelijketi." Zie CONV 42(,/4 12, p. 8.
232 Zie (,ok A. Vitori,10. '/I,11·pird.,·a /:tiny,cm /„,ha,1/,u'ca. fpee:11 131)cceijilier 2( 1 11.1'.1:1111 i. 1)e .01111115,-

um\'ati.IBZlietioem[ deie v i er #·o rtii e 11 v.iii s.1111 e li .·crk iii g e xp li ci et tot de 11()( itili 110tru 111 e tite i 1 0111 (le

ri,ititte ,·ati #·rilheid. i·eiligheid eii rechtf·i.irdiglieid Ie realisereti. Zie iii 11.11·olgilig hien·.in liuruii!.1
3,121,. p. 11)c)-111): Buruiii,1 2(11)2,. p. 65')-67(1.

233
S\\·art 211!11,p. 7

234 Swart 21 MI l . p. 7

235 l'iret 2(lilli. p. 31-49.
236 l'iret 31(111. p. 33.
237 Hierbij 111.1.ikt liret terecht dek.irittekeningd,irilesituatie .inders ligr  .imeerde (ilidi, iduele) 1·rijheid

\·ati overlicids\\·ege zo \\·ordt aaliget.i#t. d.it er vati \·eilighei,1 cic,k geen *prake meer k.n zi jit. lie l'irer
2(lillI. p. 33.

238     Een goed \·mrbeeld in dit \·erband is de ctrijd tegeli her terrorictiie: op 70,#·el 11.1[1011.1,11 al, inteni.tric.)11,1,11
nis·eau olititoticle,i (eii (111[sta.,11) discussieA over de i·erhouding rusfeil i·rillieid eli veilighelil. met her.ic-
celit op het la.itste.

234     Zo\ ·el iii de niededeling als iii het actieplali vt.1.iriliitiiers d.ir "(...) \·rijheid (...) ,·eeh·in ha.irbeteketits
11·erliest I als zij met genciten mirdt Iii eeli ,·eiliKe 0111 gef·ing wi itie  i·olled i ge Ollile Ateutii,ig  ·.111 een ge-
Tech tellik .ip par.1.1 t ir·.1.irit 1 .ille bu rgers eli 111,\·o,len ,·.iii ile Uiiie  ·ertroziN·eli kulitieti hebbeii." Zie 1·(,or
het actieplan 106'G 1999. C  l 9/ 1. p. 2. en weir de mededelitig C < )M ( l 998) 459 def:. bij de u ikelizet-
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Prinic·-fic,/in/, een bestraffende overheid. Aangezien de Utiie hoge verwachtitigeti
schept ten opzichte van haar burgers voor,\:it betreft de a:inpak van de bedreigitig
die z\\·are critilitialiteit voor hun vrijheid en wettelijke rechten vormt, inoet de Unie
wel actie ondertienien. Zeker nu betrokkenheid vati de burgers bij de Europese

14IIUtiie (overigens terecht) als lilininlaal wordt ervaren.-   Bij de waardering van de
aiiibities r.,11 de Unie speelt onder atidere de gebeurtenis van  11 septeiliber 2,)(il,

241\\.,ard001 het otiveiligheidsgevoel vati de burgers is vergroot, eeti belatigrijke rol.
Iii navolging van de gedachtegang van Piret worden in een dergelijk kliniaar inbreu-
ken op (i,idividuele) vrijheid eerder geaccepteerd. Dat belooft niet reel goeds voor
eeii Europese overheid die veiligheid al bij voorbaat zeer hoog op de prioriteitetilijst
heeti sta.111. Iii eeti kader wa.iriii veiligheid de bovelitooll voert wordt rechtsbe-
schenititig v.iii burgers tegen de overheid als ondergeschikt beoordeeld.

3.4.3.5 (.O 1 1Q lu <ie

De drie besproketi beleidsdocunienten delen de aandacht voor de relatie russell de
burgers vati de lidstateii en de Europese Utiie. Dat is interessant, zeker watineer de
beleidsopdracht raii de Unie aaii de lidstatell wordt bekekeii vanitit legitiniiteitsoog-
putit. Met het Verdrag van Anisterdatii is de deniocratische inbreng weliswaar
vergroot iii vergelijkitig nier het Verdrag vaii Maastricht, tiiaar desondatiks wordt de
kloot-tusseti de Unie en de burgers nog steeds gevoeld, eii terecht: van afstand is tiog
steeds spr.ike. Her overbruggen van de kloot-tusseti de Europese Utiie en de indivi-
duele burgers eist dan ook overtuigingskracht, iii de eerste plaats door 111iddel van
noorden. Door het voeren van eeii trai]sparant, krachtig debit kati de atstatid
\vellicht wordeti verkleitid, of kaii er tiiogelijkerwijs voldoetide (democratisch)
begrip wordeti gekweekt. Wanneer de legitiniiteit ran de doelstellingen door de
Europese instellitigen wordt gebaseerd op de wil van de burgers, kan de indruk van
.it-stand al snel onts[aati wanneer burgers die legitimiteitgrotidslag zelf tifet zo erva-
ren.'42 1)e kerii v.in de strafrechtelijke legitiniiteit is dat de achterliggende nonn door

ting ,·aii de iloel+[elli,ig \·.111 ile mededeling.
241 1 111 S. 3.4.3.1 11:b ik .2.itigege\·eii ilat hoge ,·eri,·dcliting:,1 eerder kutitieii leideti tot teleurstellitig. up

grolid \·,2,1 de 111,·ililitig tlie ile Uitie Jai i de m itiite ,·.iii \·rijheiii, #·eiligheid eli rechn·aardigheid heeti ge-
ge,·.11. R m·.1,·liteii bitrgers \·eel. hilliell de Eiirope : 0 ·erhei,1 de ,·em·achritige,1 tilet .,·aarnw kt. 7.11 de
17:.t.1.ili,ic kicicit .ille:ni,1.1,ir gro[er \1·orile,1. Burititi.1.chruft: "Het F·et·trou„·eii itihetrechtspolitiek be-
drilt-(. ..) '·ei·gt ec,) zekere ,·erholldilig [uuen de ideeell. beeldell eli vem·achtmgen die her gezaliletililk
Littga i ig,pii iii i·.3 n liet beleid zijii. eii het uite m delijke re,uitaa t. 1)e ,·er.·ach[ilige i i eii uite ilideli ike at--
hicip. .ia,igek (,i,digde doele,1 eti wrkregei i reiulta[eii. wrbe: Ille tock (ini t m oim·eerlegbaarhedeti horeii
m \·erhouding Icit elk.Iar te w.iii. .111Lters bez\ ·i.ikeli m et .ille elide ill u,ies te n .latizieti \·m de \\·ijs|ieid
\·.iii de m.1,·li th eblie n 111.1.ir, )c)k lie t gel oot- i i i ile juisth e i d \·a ii cle rech [<statel uke iciee811 die h et iii[ga tigs-
pulit #,·areii en  ·.iara.1,1111:11 [i,[ dali rcie \·asrgehi>udeti liad.'' Buruill,1 2( 1 )2a. p. 212.

241 Zie Vet·meu len 2111)211, p. 4 eli Ven·.iele 21 It 14. p. 17. Herzeltil c geldt \·c)<,r de gebeurte nic \·.iii l I ill,1.irt

3(1(14 m Millirid. Zie Ezircipe,e 12.1.id \'.lil Bril„el. (:011: I u sies \'aii her \·oorzitter•,clia p. m.,art 21)114 eti de
buge,·oegde wrkl.inng.

242 Ilet i. 1111 111* ilizien, eeii 11(,odza,ik oiti. \\·Mitieer eeti bet·oep \\·ord[ Keila.m op ile  ·etic ,·an de burgers

\'ati ile Eurcipe,e Ume. eeii dergelijke wtelltiig te oliderbouu-eli docir Ii,iddel \.iii bi.1,-c,orbeeld een \·er-
\\·uzitig ti .ir:eii \·errich[ eriipiri ch oiiderzoek (zie ook \·oeriioot 19). Eeii \·oorbeeld \·ali \1·atilimitii.tal
\ ·e!1 dijk i.. be[reft de \  erk\\·lize \·ati de C oti 1,11iwe iii eeti li ieded elix W clie ziet op de criliti n.,li teit<pre-
,elitie i 11 ile Europe4e U tile. 1 )aarili „·orilt eeti stelling 0,·er ile liieiling \·an de burgers (tialiielijk da[ \·o-
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,4;de burgers 1110et wordeti gedragen.-  1-)e \\ ens 0111 te konien tot eeli rilitiite vall
vrijheid. veiligheid eti recht\'aardigheid eii de beoogde wijze d.iarroe ilioeten als juist
„ordeti ervareii. Ik detik dati ook dat her berc,ep op de \\·il \·ati de btireers nooit (te)
getiiakkelijk 111<ig wordeii aatigenotiieti. Zeker nier walitieer tiien zich realiseert dat
de uiteitidelijke ven\,ezeillijkitig "(. .) \·aii liet etioriiie project \\ ,131111 de Ei,ropefe

„,144Unie zich lijkt te storteti (..4  -   Iliede z.11 athatigeti v.111 de rei-kregeti legititiliteit.
Itidien de,iiocratische legititiiatie otiterecht \\I,rdr aatieeroerd als rede,1 roor de
uitbreiditig rail Europese be\·oegdhedell. z.11 de kloot-russell beide Iii\·eazis wordeti
vergroot. 1)e legititiliteit vall her optredeti v.111 de Ei,ri,pise Utiie z.11 hier iii de
toekoiii,it wellicht eeti prijs voor betale!1. Zeker waritieci de bec,ogde doelstellitig
iliet wordt gerealiseerd.

Voelbaar wordt dat de Utiie als deelnetiier aan de (wereld)politiek aiiibitieuzer
\\ordt eii gietizeii r\·il veileggeti.'49 1)e ziivitigeti zijn sterk politiek getitit, w,1,iibij een
bepaalde taal hoort. Een t.1.11 van overtuigingskracht, grote woordeti. Hoe seneus
tiloeten wij dat tietizen? Ik detik redelijk ferieus. De beaiitwoorditig \·an de Traag of
de voorgestelde intetisivering van de strafrechtelijke satiietiwerking tioodzakelijk is.
lijkt - op stilzwijgetide wijze - positiet-te zijii beatit ·oord.

Aan de itigeslageti weg zij 11 risico's verbotiden. 1)e 1)uitser Albrecht spreekt
over S),stii,ischittz-Strq/h·dit: wanneer strafrecht wordt gebruikt voor politieke doel-
einden zal het politieke bestel wordeti bestetidigd, 111aar zal eeii refel gebruik van
her strafrecht niet worden gerealiseerd.34" Gezien het voorgaande betrek ik graag de
woordeti v.iii Swart over Tatiipere op de gehele nlillite v.in vrijheid. reiliglieid en
reclitvaardigheid:

'C')fis Iditi eeti ilietiw \,unrbeeld bin,ieti de Europese Uiite v.in een geloot-iii .ilc)111-
,·atte tidc L oticepten. waariii .pecifieke i,odei i m behoefte ti cerder wi)rdeti £·et·c,ildel-
Stelli li.iii Ot]Lierzocht eti \\·aaritidaarotii tiia.ir \\·eitiig ruitrite eli a.111.1.klit \0<ir ccili-
crete feitell eti realiteiteii bestaat? Het risic o v.ui dit absti·.icte delikenic ,·Oor.11 Li.it het
geimkkelijk leidt tot ve,·keerde oplossiiige,i voor verkeerde proble,iieti. Iii ieder ge-
val blijft daardoor de \·raag liaarde tioodz.iak e,i het tiut vati liet gehele project o,ibe-
alitwoord eli valt er ook eigenlijk Weillig te zeggeti over de werkelijke bercidlicid
vati de lidftateii 0111 hit ti)t e.'11 succes te 111.iketi."24

lititiecrilitilt.iliteit de bel.ilign.1 k te br,)11 ,·.1,1 7,31·g \ wi Euro pe.e bil rger, 1.1 Lit iderlitiu\\·d il,wr e:,1 tipi-
„ieolider/<,ek. Zie Mededclilig , .m de ( :citittiuw: .1.iii de R.1.1,1 eli Iici kitrope„ 1'.trI.iii.lit. ( 1·1,11111,111-

r,·it.,prci·i·,1,14· iN di· iftinyM·.,i· 1 mi·. (:( )M(2( 114) 1(,3  let .. p. 3
243 Zie Riiter 1989. p. 218.

244 S\\·.irt 3/11, p. 26.

245 ZO \#ipt VerLI,reii \·.iii  I hettia.it cip hetteit d.it iii ile pre.aliibule \ atihet EEC;-\·erdrag \\· irilt gefpri)ken

(i\·er 'het hurop.1 iler \·(,Ikerm' . ter\\'lll 111 de pre.imt,ule #'.111 de i.urtipe.e Akte ',pr.ike 1. ,·.111 ecil wm·11-
/.ilig w.ir 'eeti hur<,p., der St.irell'. Zie Vcr[.(ireli \.iii Theii).1.it 1986. p. 4(,5

246 Allireclit 211114. p. 2. Vergeli.ik Klip 211115.1. „. 4.

247 S".irt 3/11. p. 29.
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Met de gekozeii hirzilling vati de niiiiite vati rrijheid, veiligheid en rechrvaardigheid
als doel, is de kalls groot dat het werkterreiti vati de Unie zich zal verbredeti. A.iii
deze 01'en\'egitig r.in SIi·art \\'il ik echier toevoegen dat uiteiiidelijk Iliet 11aille de

'thlidstateti de toekotiist ran de 'tiieuwe' derde pijler bepalen:   Her is itiitiiers .iati de
lidst.itell 0117 iii de pr.iktijk gebruik re 111aketi \·aii de bevoegdhedell. P.,0 dati zal de
reikAijdre eti gretis v.111 de \rare rechtsruitilte blijken. Nu aaii alle betrokketieii bij
\·oorb.iat reel speelruitiite wordt gelateti. is het etiigszitis voorspelbaar dat de olit-
wikkelitig van de strati-echtelijke sanienwerkitig na de inwerkingtreditig Vall het
Verdrag v.iii Ailisterdatii c,p basis van de node,1 v.iii de (individuele) lidstatell z.11
plaars\'itiden. 1)it lijkt iii 11ieest logische g.ing ran zake,1. zeker nu beleidsdoctinien-
te,1 - eii d.,arniee de lidst.lteli zelt-- uiting gereti .i.in eeii ruitiie interpretatie vati de
artikeli'1129 '1131 VEU.

3.4.4 lin·/ 1 7  1 7:'l '· bistitific· 1,1,1,(itti't·rki,W iii stril/raLi·,13
41)

3,4.4.1 Artikel 29 VEU en het algetiietie k.ider

Artikel 29 VEU ti)r,iiuleert her doel van de Europese U11ie: de Unie wil otivei 111iti-
derd de beroegdhedeti \'all de Europese Getiieetiscliap de burgers in eeti ruinite van
rrijheid, reiligheid en recht\·aardigheid een hoog tiiveati vati zekerheid verschaffeii.
Her creerell vati deze reclitsruitiite gebeurt door zowei de ontwikkeling vati geza-
Iiietilijk oprredeti \·.111 de lidstatell op her gibied rail politiele eli justitiele failieti-
\\·et-kitig iii w[ratz:iken .ilA her \·oorkoliieli eti bestrijden r.in racisiiie en freeilldeliii-
getili.laI. hi de n\·eede .ili,ie.1 v.iii artikel 29 VEU wordt beschre\·en dat de doelstel-
litig wordr verwezetilijkt door het voorkonieti eti bestrijden van al dan niet georga-
tii<cerde critiiiti.iliteit. Hierbij tiioet volgeils de verdragsbepaling niet 11.itiie wordeti
gedaclit a.in terrot-i i, 11 c. ille! A eli 11.1n del en 1 jisdrij\·eti lego 1 ki,idereti, illeg.ile drzigs-
liatidel e11 illegale Ii·apetiliatidel, corruptie e,1 fratide.2," 1)e iniddeleti die hiert(,e iii
her leve,7 zij,1 gereepeti, betreffeii politiele saiiie,iwerkitig (artikel 3( 1 eti 32 VEU) eti
jitstitifle satiieti\\·erkitig iii str.ifz.iken  (artikel 31  lid  1  otider a rot eli met d en 32
VEU) alsook de o,iderli,ige a.itipassing vati de bepalitige,i betreffetide strafzake,i iii
de lidstaren (artikel 31 lid 1 otidere VEU).1,1

Her artikel is tiiet eetivoudig opgesteld. Bij eerste lezilig wordt de lezer wei-
licht overdotiderd dooi de sterke ideologische ti,niiiileritigeti. De begrippeti 'vrij-
heid. ,·eiligheid e,i rechwaardigheid' zijn hiervan de grootste oorzaak.2,2 Herhaaide

248 1 )e iii\'imil un ,le C. mil,11,9 e w her 11\ 1 E(; \\'11 rk hier, 11 ee n i et uirsluiten.

21,) 1 )u e ritel beti·eft ,„ ik cle 1„,11[iele #.m ie, m·erkilig. lii lull 11 k r '·i 1 .5 1.11 de e \orti i \ .111 wi eli\\·erkilig iii
ilit i,li,lerzock liler .i.ill de c irde koliieti.

2:11    Uit 'lliet 11.1111. ' 1711.ikt Jar de cip.,lililillig nier 11111lt.trict- 10. Zie ( '(intells & liradel 2(M 13. p. 488.
251      Met het Ver,ir.ig , ati Nice 1, eeti m·eede lid .tati artikel .3 1  VEU [oegevoegd 1)eze H-ijzigilig lilk[ itier

door eeli tedei· re /91 01'geitierkt. Zo\\·el iii ide literatmr .tls 111 het wrdrag (bu\·oorbeeld .irrikel 29
V k. U) en b ele id,di,clilltell[Cli m ird[ tiog regehi i.m g 11.1.Ir de w iici i.·erkii 164\·ori,iet] \·em·eze, 1. zoiider
\ crillelding \·.iii 'lid I

252      Zt)  \#·Ord[  \·er\, e,eli  11.1.Ir  ,le  m:reelik<)tii,rige  illip.ict  i·,111  de  \ ·0(,rilell  ilit  de  Frdlik  Ite ·cillitie.
Pei·gelijk S\\.irt 211111. p. 5-(,
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leziiig wijst itir dat de koppeling tlissen doelstellitigeti e,1 de d.,arbij behoretide
tiiiddeleti 11iet direct te 111.iketi is.li' Watitieer eeii blik „ ordt ge\f· ,rpeti op eerdere
\·ersies r.iii dit artikel rijdetis de IGC 1996 35+ blijkt dat de ti,nii,ileritig \·ati her artikel

aa,i \Tle veratideritigen onderherig A ge\reest. Welliclit dat doc,r deze dril.1111iek. die
iii iiieer alled.,agse bewoorditigen ook k.iii Hordeii beschre\crii ·114 het be• r.iati vaii
de itidruk vati 'kilip-eli-plak\\·erk: eeti enigszilic 1-011111ielig .irtikel is oliteta.iii.

Iii de eerste alinea wordt de doelftelliiig (iti eeti ruitiite \·.iii \·rijlieid. reiligheid
eii reclitraardigheid de burgers eeti hoge 111.itt \'.ill zekerlieid biedeii) .ilgenieeti
ilitgewerkt door een verwijzing na.ir gezanienlijk opiredeii vati de lidstareti op het
gebied vall justitiele saniellwerking ill stratzaken ali roortiaailiste illiddel 0111 hi.t
gestelde doel Ie bereiketi.2,4 Al0 t\\·eede tiiiddel k.iti liet roorkoiiieti eii bestrijdeii
vati racisiiie et] vreetiidelingetihaat worden aatigetiierkt. 1 )it is eeii beerje citrieus. e'11
de gedachte dat deze toeroegitig verband houdt illet de politieke belangstelling op
het iiioliient vati de totstatidkoniliig v.in het Verdrag rati Aiiisterd.1111. iS iliet ZO
vreenid. De pla.itsitie van de verwijzitig naar de bestri.iditig vati racienie eii \·reetiide-
litigenhaat iii de eerste paragraafvan artikel 29 VEU iv overige,is pas iii het 011twerp-
verdrag vati  12 juni  1997  gebeurd.  Iii  eerdere  versies stoiid  het  roorkoilleti  eli
bestrijdeti rati racistiie en vreetiidelitigenhaat bij hit eerste streepje vati het huidige

.partikel 29 VEU, waari,1 wordt ver\\'ezell ilaar de politifle satizetiwerkitig.
Hoe zit het illet 'het voorkotiieti eii bestrijdeii vaii al d.in iiiet georgatiiseerde

critiiinaliteit' in de tweede alitiea vati artikel 29 VEU? 1)e coticlusie zou pitur taal-
kutidig gezien, kuntien luiden dat de tweede alitiea een derde iliiddel be\,at. 111111iers.
de tweede alinea vangt aaii met de zitistiede dat "(.  .) deze doelstelling wordt ver-
wezenliikt door het voorkonien en bestrijden vati al d:iii tiiet georgatiiseerde criiiii-

"lialiteit.  Een andere lilogelijkheid is dat het eeii concretiseritig \·ati het abstracte
"-

doel vati een ruinite vati rrijheid. reiligheid en reclitraardigheid betreft.-   Vantiit
ta,ilki,tidig perspectiet-ligr deze uitwerkitig tiiet erg \·oor de liatid, 111.iar her voorko-
tiieti 211 bestrijden rciti .11 d.111 tiiet georgatiiseerde cii,iiitialiteit iG bii politifle eii
justitiele satiieti\\·erking an sic-h nastrevetiswaardig. In de laarste pla.its k.111 liet wor-
deti opgevat ali een uitwerking van het gezanietilijk optredeti op her gebied vaii

253 Z„ „,Ig.:11 lii de Nederlinds: rek.r dc  „wrile,1 'doel'. '.1„„r'. 'd„el.telltilg' eli '  cm·extiliike,i' elk.i.ir

op. „a.irdoor her met liele,11.1.11 iliti,le'uk „c,rlit (11- s.iii ww'lilll:illie .ic,elstelitilgell .prake i..
254 Lie „,etticit:111 (,11 e,1 314.

255 Bare,its & 13ritikhorst 21 1 3. p. 535. C)\·erigeti \#'orlit (,c,k lie 1,4,litic:le vme,li,·erkilig getic,ellid. iii,tarilie

,·,ik lic,iret, het bereik ,·.iii dir prc,etichrift (/ic  "  1.5)
25(, Iii e,11 :erd:re ,·er<ie ,·.iii het Verd z.ig i .111 A n 1.[:rd. 111 \\ .1, ,le (,p.(1111111111K \ .111 gedr.,49 11 ze 11 1 ep| 1.lt,[ Ill

ee,1.ilicier onilerd:el \·m .irtikel lc) VEU. 111 het .iddelidmi \ .iii liet Neder!.1116 mcirittter chap 1,11 de
.AMmme vhe[s \.111 i.le bm,pe„c 11.mi \.iii I )illiliti. ,[.1.1[ <i.i[ ile ..11]ieti\,erkii ig til  cli p()11[tedlcit [cil el]
dergeluke g.e<, hie,ir "(...) [er m„Ik„1111,1,L e,1 bestritililig ,.111 critititi.ilireit. iyiet Ii.litie terici i:Iiie. geor-
g.i t tifeerile cri ti, i ri al iteir. 111,1,ise, ih,indel et 1 1111.d ru \.ell regi 11 ki t 1,1 :reti . r.1,·141 i le ell \·reell Ide| Il ige! 1 |1.1.It. 11-
legale drugsh.itidel en illegale „·,ipetihalidel. corrilptie eii fr.tude.'' 1 )creek, gedragi,igeii dietir iii deze
tekst .114 het cloel ,·,111 prili tiele faill, 11„·erki llg. ti m·i ll licze ull k 11 \\ erkilig„ (im 1 \, eer 411:lit ter re.ill„irie
\ali her .ilgeIilecti getiiniiuleerile d,)el \ali de Uille.

257     Mer mdere  ·cxirdeti 'het ,·oork„nielietibe,Irij,im r·.111.il il.iii 11ier ge<,rg.im.eerile criliitii.iliteit' is d.Iii
ce i i ilciel eli gee,1 litiddel. Zie bil\·norbeclil i.eli.iert. 8 V.,i, Nutre 1 21 1113. p. 322: Ver: tieulel 1 21'112.i. p
(,6. Zie <icik (:OM( 1998) 45(, det. p. 8 (i .1.4.3.11.
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polititle eli justitifle sanienwerking.-"H Zeker I\ atitieer de venvijzitig naar racistiie eii
vree,iideliiigetihaar wordr beschouwd als een politiek bepaalde fortiiulering

De coticltisie luidt dat voor de realisatie v.111 het algenietie doel eigenlijk flechts
eezi vooni.1.1111 tiziddel is a.ingewezeii, 911 weI het gezanieiilijk optreden van de
lidst.lien op het gebied van politiele eli justitiele sanienwerkilig. De tweede alitiea
specificeert dit algeillene tiliddel. 1)at her 'voorkonieii en bestrijden ran al dan niet
georg.iniseerde criniinaliteit' eeti itistninient is, blijkt ook oiider atidere uit de
mededeling vall de Coniniissie i,izake de criniinaliteitspreventie iii de Europese
Uriie. Hieriti formuleert de Co111111issie expliciet dat her voorkotiien en bestrijden
van al dan Iliet georganiseerde criniinaliteit een iniddel is 0117 het doel van de Unie
(de burgers iii eeti ruitiite v.111 vrijheid. reiligheid eii rechtraardigheid eeti hoog
niveau \·ati zeketheid Ie verschatien) te verwezetiluke,1.3," 1)e Fratist.ilige ver<ie v.iii
artikel 29 VEU otidersteunt deze lezitig. Daar wordt iii het begin vati de eerste

.'alitie.1 het zic,ord 'obit·ail get)ruikt (in de Nederlatidse versie 'doel'), evenals iii het
begin van  de meede alitiea  (in de  Nederlandse versie  'doelstelling').  Iii de  Engelse
tekst is nreeliiaal her woord 'obic·ait,t· opeetiotiieti. Ook dir duidt crop dat iii de
tweede aliiiea de precieze niiddelen ter bereiking van een hoog niveau van zeker-
heid \'oor de burgers iii eeii ruiiiite vaii vrijheid, veiligheid eii rechtv:tai-digheid
wordeti uitgewerkt. Deze laatste uitleg acht ik het meest logisch, ook gezien de
eerdere redactie vati artikel 29 VEU. waarin de opsonitiiing van gedragitigen op eeti
atidere pla.irs stolid.2""

Het voorkonien en bestrijden vati 11 dati iliet georganiseerde critiiitialiteit
wordt gevolgd door eiikele specifieke gedragingen, te weteti terroristiie, iiiensen-
hatideleli lilisdrijven tegen kilidereti, illegale drugshandel en illegale wapetihatidel.
corruptie en traude. Maar de reeks wordt vooraf gegaan door 'tiiet natiie'. Dit
betekent dat de opsotiiniing tiiet liinitatiefis.2" 1 Hiei-door 'beperkt' alleen de claus,ile
'al dan tiiet georgairiseerde criiiiinaliteit' de ilitwerking vati het algetiietie 111iddel. Eli
dat stek niet erg gerust. Het gehele strafrecht vak onder het werkterrein van de
Utii e. lt,2

Het tiliddel 'de voorkotiiitig en bestrijditig van .11 dan niet georganiseerde crimitiali-
teit' wordt gespecificeerd iii drie saniemverkingsvornien. In de eerste plaats wordt
de politifle sainetiwerkiiig onder de aandacht gebracht. Vervolgens konit de "(. ..)
11.turrere sailietiwerkitig tussen justitifle en andere bevoegde autoriteketi vati de
lidstaten,  ook  via de Europese  eetiheid voorjustitiele sanienwerking (Eurojust),  ill

258 Zie bii\· ) )rbeeld li.iretin & Bri,iklic,r'vt 2 1(13. p. 535.

259 Zie Me ledeliiig ,·aii de C c,ii,Im.ve .1.111 Llc 11.1.id m lier Eur„pee. I'Jrleiitelit. (Lrillititalitat:pre\'clitii· m ili·

Eiti·op ·., ' tm·. COM(211( 4) 165 def., p. 3.
26(j Zie \ oer,ioor 256.
261 Iii  1.eli.iertf & Vati Nlift-el i\·ordt opgeiiterkt dat (,p deze \,·Uze ile Europese Uiiie "(...) het forum bu

„irsie k 1„1 ge\\·or,len 0111 het ct ,·.1 tbele id ,·.111 cle lii] tatell op elkaar .it-te vellitile,1 en eeti begi 11 re m.iken
iii et ee„ Eu ropeev +crati·echt." Le n aerts a V.iii N iffe 1 211 13. p. 322. Zie 00 k V.iii der Wilt 211( 12. p. 747-
752.

262 Zie ook bil,·oorbeeld (.:orste,ix 2 1111. p. 1217
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overeelistellitiling iliet de artikele,131 en 32." Met deze twee oiiisclirijvitigen wordt
iii principe het werkterrein van de derde pijler onivit. natiielijk de politifle saiiien-
werking (artikel 3(I VEU) en justitifle satiletiwerkiligiii stratiaken (artikel 31  VEU)
Er volgt echter nog een derde specificatie, natiielijk "(...) waar nodig, onderlinge

."aanpassing van de bepalingeti betreffende strat-zakeii iii de lidstaten (.. - 3   iii overeen-
s t e 111 111 i l l g 111et artikel 31 VEU, lid 1 onder e. Ileze laarste toevoeging roept tilijils
itiziens verschillende vrageti iii het leveti. 1)aarover lileer iii § 3.4.4.4.

Op grond van de ervaring vati strafrechtelijke satiietiwerkitig iii de tiiarges,·ati
de Genieenschap eti de eerste verdragsrechtelijke b.isis iii het achterliootd, \\·cirdr iii
het nieuwe verdrag ook a.indacht besteed aan justitifle sanienwerkiiig. Zo dietieti de
lidstaten iii de Itaad wederzijds itiformatie Uit te wisseleti en oiiderling overleg Ie
voereti. Op deze wijze wordt getracht het optreden te coiirdineren. Hiertoe wordt
ook satiietiwerkitig tusseii bevoegde overheidsdietisten tot stand gebracht.2'.3

Dat de politiele en justitiele sanienwerking iii straizaketi erg raakt a.711 de tiatio-
tiale soevereiniteit van de lidstaten, in het bijzotider aan het aspect van de territoria-
liteit, blijkt duidelijk uk artikel 32 VEU. Hierin wordt tot uitdrukkitig gebracht dat
de Raid bep,ialt otider welke voorwaarden en 111et welke beperkingeti de nationale
atitoriteketi die bij deze s.inienwerkingsvomien zijii betrokketi, 7   .) op het grond-
gebied van een andere lidstaat niogen optreden in overleg niet en niet insteniniing
van de autoriteiten van die staat." Zo wordt duidelijk uititig gegeveii aaii het speci-

21,4fieke karakter van de onderhavige beleidsterreinen.
luist gezien de sterke verbotidetiheid 111et de tiationale soevereiniteit is het zeer

betreurenswaardig dat de ultienie rechtsgrotidslag voor beinvloeditig vati het strat--
recht, artikel 29 VEU, roninielig is opgebouwd. Hierdoor rijst de vraag naar het-
geen  de lidstaten  voor ogen  stond en  of zij  weten  waamiee  zij  hebben  iiigestenid.
De uiterste grens lijkt iii eerste instantie duidelijk, tianielijk de doelstellitig 0111 de
burgers iii een ruinite van vrijlieid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog nive„i
van zekerheid te geven. Hieriii t volgt logischerwijs dat alle bepalitigeii ziit titel VI
VEU in dietist staan van dit doel. De begrenzende waarde vaii dir feit valt - zoals iii
§ 3.4.2 is uiteengezet - erg tegen nu zij ruitiite laat voor een ruitiie iiiviilling. Alleen
al dat feit is vatiziit de attributieged.achte niinder wetiselijk.3,•5 Met ee,i dergelijk rtli iii
get-omiuleerde basis is weinig zicht op de gretizeti van Eitropees optredeti, zowel
voor de burgers als voor de lidstaten en de Europese ilistellingen. Aangezien de
laitste twee verantwoordelijkheid dragen voor de invulling vati de doelstelling. zijn
het uiteindelijk de burgers die een prijs betalen.

2( 3 Zie artikel 34 lid 1 VEU.
264    0,·erigetic i: artikel 6 liLi 3 VEU \·.iii belatig \·oor ile .algelliene grelisbepalitig tu en ile Ultie en ile

lidst.,reti. Hierin Sta.it expliciet d.it de Unie de natic)nale idelititeir , .111 ile lids[.irell eerbiedigt.
2(,5 Vergelijk :6 2.2.2.
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3.4.4.2 Artikel 31 lid 1 VEU'6" in het kader van artikel 29 VEU
Iii het EU-verdrag wordeti verschillende voriliell van justitifle 9111etiwerking iii
sri-at-zakeii onderscheiden. Aan deze onderverdeling iii artikel 31 lid 1 VEU gaat eeti

a.inhet-\'oor.it. Het artikel vangt aan illet de fomiuleritig dat gezanienlijk optreden
op dit terreiti de betioenide vornien van sanienwerking 'ollivat'. De Etigelstalige
versie bevit 'sh,1/1 itic/,ide', iii de Franstalige verdragstekst is 'c,itre atitri·s 8' opgeno-
illen. is de Opsoillillitlg rail justitiele sanienwerkiligSVorilleillitilitatiet? Mijns itiziens
kunne,1 alleen besluiten worden geitiitieerd indien eii root- zover zij terug te voeren
zijii op een sanietiwerkingsvortii die illet zoveel woorden iii artikel 31 lid 1 VEU is
neergelegd. Artikel 31 VEU is een nadere uitwerking van artikel 29 VEU op het
punt v,iii de justitifle satiienwerking in strat-zaken. Wanneer de Conitiiissie of de
lidstate,i de beslitirroniiing op dit terreiii in gatig \i'illen zetteii, zal de rechtsgroiid-
slag altijd iii eeii onderdeel v.711 artikel 31  lid  i  VEU nioeteti zijn gelegen. Juist op
het terreiti v.iii het sir.it-recht is een 11.iuwkei,rige atbaketiing \·aii de bevoegdheden

2(,7
wetiselijk.

Eeti relativeritig is echter op zijii pl.1.its. A.itigezien de strafrechrelijke samen-
wei-king iii de derde pijler is gebaseerd op ititergouverneilientele besluitvorniitig is
korI gezegd iii de praktijk slechts overeetisteniniing van de lidstaten nodig oni
Europese besluiten 1.711 te nenien die iliet (direct) zijii gelieerd a.iii de vornien vati
strafrechtelijke saiiienwerking zoals tieergelegd iii artikel 31  lid  1 VEU.3,8 Hierdoor
wordt aan de Co!11111issie en ile lidstaten de Iiiogelijkheid gebodeii oni besluireti te
initierell die buitell artikel 31 lid 1 VEU vallen, aangezien de katis besta;it dat de
lidstaten unailie,11 iiisteniinen illet een dergelijk voorstel. Zolaiig de a a i l ge 110 ii i tri 1

besluiteii 111.7.71 iii het reketi st.1.111 Van de verwezeiilijking \'aii de doelstelliiig van de
derde pijler. En 11,1 artikel 29 VEU nauwelijks beperkiiigeii oplegt aa,i de 111ogelijke

strafreclitelijke saniemverkitigs\'ornieii. wordt aaii de lidstateti (en de Conitiiissie)
2i,(iveel vrijheid gelatell.

Artikel 31 lid 1 VEU onderscheidt vijfronilen v,iii justitiEle saiiienwerking, waar-
onder de illillilliuiiilianiionisatie v.111 de bestatiddeleti vaii stratbare feiteli eii straffeti

2 (,(, At·tike 1 31  li,1 2 VEU irii·hi mh op de lie\·01·dertii g w ti ile wi,en\\ erk,1 ig dc)or titidde I \·ali EuroJ uvt.

1)eze tlieliwiek bluft \·eriler buireii bes,hou\\·ilig.
2(>7 Vergehik ook V.iii Keitip:11 eti Krisreti die \·.,11 meliilig zijii d.ir de Fran,[alige \·erwie m·ijtel za,jit.

1).1.u·11.1.1 I \\·Uzeii 4 c,p de <,i it,#·ikkelitig ,·.iii .irtike 1 3 1  V EU m de IC.; C: 1 996 m op de \ oorg.m ger (.1 3 -
tikel K.1 ) ilir her Veriliag #'ait M,ta<triclit. Ilieruit leideli zit at d.tr er sprake i  \·an ee„ liti,itatiet-aatical
wliieii\ el·kir i,Fr·or,11:11. Zie V.111 Kempeii & Ki·ivreii 21)115. p. 31)8. Ver,·.lele lieeliit il.iarelitegeli he[
*ralicipwit iii d.ir lie opsoll llillig m .irtiket 31 lid i VEU el,unti.iriet-is. Zie Ven·aele 2(H12. p. 227.

26" Lie Vogel 21)1)5. p. 142. ,)1er,le \I,i: d.% .ilicell coti.e,isu. \·oldoetide ba:isis \Mr Ezirc,pek r.gelg:img

hui[eii <le 'gretize,i'  ·ati (artikel 31 lid 1 0,ider e e,i) artikel 29 VEU.
269 Iii .Irtike 1 5 VEU st.i.ir d.it alle ge m ee 11 *chapA ,rg.1 neli. dus o ok & l2.i.id. hull be, oe gdbelle n w toetklie i i

011,ler de ,-001-\\·a.irileii ell rer #·em·eze:ilijking ,·ati de doe! telliiigen diein alle ,·erdrageniti dir kader
29 1 \·a<tge*teld. \\·.1.lron del· het Verdrag \·,iii Amsterd.1111. N u de iloelstellitig ruilii 1+ oitirhre\·en (stre,·eli
11.lar eeli hocig 111,·e.iu ,·ati zekerheid iii eeii ruii,ite ,-an \·rijheid. \·eiligheid eti recht,·aardigheid) eli de
iii\·ulling die hiera.iii door de gemeens,li.lpwmtellillgell u·ordr gege,·eli geeii lieperkicigeri .1,111 1reiigr.
oii[brekeii (lia de) greitzeii.
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(artikel 3 I lid 1 otider e VEU). Dit is opvallend liu artikel 29 VEU de liliddeleti 0171
de doelstellitig van de derde pijler te realiseren, oiiderverdeelt iii politifle 5.1111etiwer-
king, justitiele sanietiwerking iii strat-zaken en haniiotiisatie. Welke positie tieetiit de
oilderlinge aillpassilig vall niateriele strativetgevitig ill de derde pijler iii?

Er zijil verschillelide .11-glliliell[ell oIii .1.111 te „allet] dat h.inizoiiisatie v.111111.ite-
rieel strafreclit eeti 'gewoiie  vortii vati justitiiile sa,ize,iwerkilig ill siratzakeii is. Iii de
eerste plaats ziet (liet opschrift V.111) de derde pijler op politifle eli justitifle sallieil-
werking iii strat-zaketi, waaraaii tiiet de onderlitige aaiipassitig rail bepalitigeti is
toegevoegd. Een tweede argunietit is dat iii artikel 29 VEU, tweeile streepje. \\.ordr
venvezeti naar artikel 31  VEU, dus inclusietotiderdeel e. Alhoe„·el de red,actie \'ati
artikel 29 VEU eeti gelijkwaardige opsoni,iiitig lijkt te iniplicereii. 111oet de .ip.irte
vertiielding v.iii har,11011isatie dati eigetilijk wordeti beschouwd als een verbijzotide-
riiig vati het tweede streepje vati artikel 29 VEU. de jilstitiele satiieti„·erkilig

Aaii de hatid v,iii her statidputic vati Vervaele kati ee 11 atidere positiotieritie va 11
de haniionisatiebevoegdheid worden uiteengezet. Hij stek dat her er - door de
verilieldilig v.iii deze bevoegdheid iii artikel 31  VEU - weliswaar op lijkt alsof er
eeti  koppeling best,zat ilier justititle  sanienwerkiiig.  "(...)  zoals  bijvoorbeeld  liet
wegwerketi vaii obstakels voor die justitiele sanietiwerkitig."2-" Maar volgetis heiii is
het otiwaarichijtilijk dat liarnionisatie op grotid van artikel 31 lid 1 otider e VEU de
justititle satiietiwerking in strat-zaketi verbetert, zoals bijvoorbeeld iii voorgetioetiide
ziii. Hierbij rei-wijst hij naar oziderdeel c van artikel 31 lid 1 VEU. d.it ditidelijk
voorziet iii een relatie tussen verenigbaarheid vati voorschriften iii de lidstateii en her
verbeteren vati de sanienwerking.21 Een ander argunietit dat Vervaele aatidraagt ter
otiderbouwitig vati zijn standpiint is dat voor de harizioiiisatie v.111 wetgeriiig cen
specifiek rei-htsinstrutilelit ill her leven is geroepen. hi dit 1.tatste argutiietit zie ik
geeti reden 0111 aan te lienien dat ininitilunih.11111011isatie iiier valt otider justitifle
saiiietiwerkiiig. Ik beti het wei iliet heiii eens dat de positiotieritig vraagtiketis
oproept. hi hoeverre kati liet geleidelijk aailliemen vall inaatregelen tot opstellitig
r,111111itii1iii111ivoorschritieti bijvoorbeeld \vordeii op-ge\'ar alf gez.1111etiliik optiedeti?
Voor zover het de (onderhaildelingeti itizike de) besluitvorniitig op Europees tiiveait
betreft. is er inderda.id spr.ike van 'werken aan eeti zelfile taak: Eell atidere moge-
lijkheid is dat hierotider de 011izetting en uitvoering van Europese besluitell op
11.itioilaal niveau wordt bedoeld.

111 lijil illet De Zwami en Bulteiia neeill ik het stalldpillit iii - zeker gezien de
belatigstelling in de priktijk voor de onderlitige aatipassing v.in strativergeritig - dat
"(...) titet de expliciete verwijzing tiaar lianiionisatie van wergevitig [iti artikel 29
VEU; EAMV1 kentielijk [isl beoogd 0111 het speciale belatig vin dir liliddel a.111 te
duiden. -1-3 Gezien dit gezichtspunt en her teit dat op grond viti artikel 31  lid  1
otider e VEU her nationale niateriBle strafrecht v.iii de lidstateti direct wordt beiii-

27() Ven·aele 21,14. p. 17.
271 Zie Vcr\·aele 2*1()4. p. 17.

272    1)e Z.\\·,1,1,1 & 13111[ella 213112. p. 75.
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\ loed eti d.1.iriiiee de kerti r.iii de doelstellitig van dit otiderzoek raakt.3-' zal ik aa,1
de 11iiniiiiutiihaniiotiiiatie ee,1 zelt-st.indige paragraafwijden.1

3.4.4.3 De fainetiwerkings\'ortiieti iii .irtikel 31 lid 1 onder a tot en nier d VEU

Hit Verdrag raii Aiiisterdatii otiderscheidI iii artikel 3 I  lid  1  onder a VEU in de
eerste pla.ir< her \·erge,11.ikkelijketi en bespoidigeti vati de saiiienwerking tlissen de
be\-oegde millisteri,9 eti de jzistitifle of-gelijkwaardige autoriteiteii vati de lidstaten.
Hieronder valt iii ieder ger·.11 de sanietiwerking via Eurojust, die ziet op de procedu-
res eti de retiuitvoerleggitig v.ili beslissitigeti.1-5 Iii onderdeel b wordt het vergetiiak-
kelijkeil \·.111 uitle\·ering ti,sseti de lidstateti aaii de orde gesteld. hi de derde pl.1.its

\'.iII otiderjustitiele 5.111ienzr·erking het waarborgeti vati de verenigbaarheid vati de iii
de lidwrateti geldeiide \·oorschritteii, voor zover hierdoor de sanienwerking wordt
\'erbeterd. Teti slotte \\·ordt het roorkoiiien van jurisdictiegeschillen russell de
lidstateii o,ider jilstitiele sa111etiwerkitig begrepen.

Op\·.illetid a.iii deze lijst is dat de s,1111etiwerkingsvortiien iii de onderdeleti a. b
911 d redelijk welo,iilijtid zijii. Het vergetii.ikkelijketi van uitlevering en het voor-
koiiieii \·aii ji,risdictiegeschillen betretfi,ii illiti of- ineer klassieke intertiatiotiale
fti-,ifi-eclitelijke s.1111et„,·erkingsvoniien. Het vergeiiiakkelijken vati de sanietiwerkilig
tzisseil autoriteiteti \·ati de lidstateii is daarentegeti iiieer praktisch getint. Ondanks
d.it de ter!11 '.11,toriteiteii \·ati de lidstateli redelijk niiiii is en weitiig concreet, is ook
bij deze satiieti\\ erki!1gs\·orm geeti „root beroep op de rei beeldingski.icht tiodig

r·,

Artikel 3 I lid I otider .1. b eti d VEU berreft satiietiwerkitigsrornieti waarbij iii\,loed
op iii.iterieel sri-ati'eclit op hit eeifte oog tiiet het meest voor de haiid ligt. Het
rerbetereti r.111 zowel uitleveriiig eli saliienwerking tusseti autoriteiten vati de lidsta-
reti .ilfook hit roorkoiiieti rail jurisdictiegeschillen. ziet toch voorticimelijk op
pro,-edurek,resties. Hierbij tiioet ik overigetis \\el veriiielden dat het op dit terreiti
Iiciodz.ikelijke \rederzijdse rei-troziweii \·a.ik wordt bewerkstelligd door illiddel van
11.iriiiotiis.itie v.111 urafrei-ht.1-'. Dat iii\'loed vatiuit deze hoek vati de sanieiiwerking
cip Iiiaterieel str,it-recht plaats\'itidt. is dan ook zeker tliet uit te sluiten.

Artikel 31  lid  I  oticler c VEU is r.iii eeti gelieel atidere orde. Wat A her waar-
bor,Tii  ·an verenigbaarheid rati roorsclirifteti niet het doel de sa,iienwerking ter

rerbete 1 2 11 1 hi te gens kllitig toI de ji idere drie 5,7111 ci 1\·erkitigsvortiieti otitbreekt een
itihoiideliike specificatie. Het betreft eeti algetiietie otiischrijvitig. zo algetiieen dat
bijroorbeeld haniioizisatie ran inaterieel strafrei-ht onder de werking van dit onder-
did \·.1,1 artikel 31  VEU ZON killinell vallen.

273   5 1..4 en 1.4.1

274     Milil.rer wii lu,title K,irth.11.:relt iii de liciti[ie Eurcivr.,freclit - tereclit- d.,toliderileel e ,·.1,1.irtikel 31
11,1  1  \11-U m 11:t 111.17,)liller .1.1,id.,clit , :rdielit. Zie K,um·i:,it,£.k·1·11 /1 19<,8,94. 26 (,56. lir.  1. p. 3.

275    Mer her Vel·drag wi Nice 1  de \-er\\ 11/ilig 11.i.ir Eurolitst toegertiegil. 0\ erigelic liierkt mmister ,·.m
Jil.titte K,irth.11. iii 1999 tip d.it de c,liderdele,1 1, wr eti liier e ,·.iii artikel 31 VEU ee,1 ilitwerkitigzuil
\·.1,1 .irtik. 1 31 .1.uilict-eli <,lider .i. Zie k-,mi,·r.,11,£·i,rit /1 1998/99.26 656. nr. 1. p. 3

27(,   Logel 21 1115. r. 13.1: Weietiibergli lilli, p. 15(,-1(,2. Vergelilk Vemiezil:11 211112.1. p. 72-73.
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V.iii Ketnpen eti Kristen liebbeii de \'r.iag ges[eld \\'at lilet her \\.1.irborge,1 rall
de veretiigbaarlieid wordt bed ,eld.2-- Er zijii twee liiogelijkhedcii. 1,1 de eerste pl.1.7(0
kan de saiiienwerkitig Uit artikel 3 I  lid  I  otider c VEU betrekking hebbeti op de
aatihet-vati artikel 31 lid I VEU. de justitiele satiictiwerkitigitistrati.ike,1. De twee-
de tiiogelijkheid is eeti ver\\'ijzitig iiaar artikel 3 I  lid  1  onder .1 VEU.  ·aariti ook
'5.11 nenwerking' is opge,10 nieti. C;ezieii de opboziw vati artikel 3 I lid I lijkt de eerste
Iiiogelijkheid het tiieest roor de haild liggetid. 1 ).it levert wei eeti \'reellide sitilarie
op: het berreft d.711 eeii 4.1111,11\\·crkin gs\·on 11 die zo i zi im h, d.1 I \ L i Liere speCifiCarieh

iii artikel 3 I lid 1 VEU eigetilijk o,inodig zijn.-'-8 1)e auteurs nietieti meile om deze
redeti dat dit oliderdeel vati hit artikel venrijft 11.1.ir lid 1 c,tider.7 VEU. eti dat hit
m.iteriBle sirafrecht d.1.irdoor nier otider de werkiiig V.iii lid c ral[. Verder zijii zij r.1,7
oordeel dat op groild Vall sub c tiiet kati „·ordeti overgega.iii tcit de h.iriliotiisatie vati
strat-procesrecht iii brede ziti. 1)at beteketit iliet - aldus de auteut-3 - dar v.iii ecti
kaderbeslitir dat op deze rechtsgrotidslag is gebaseerd gee,i h.iniiotiiseretide werkitig
kati uitga.iii.'-" Hierbij tietiieti zij de itihoud van artikel 31 lid 1 oiider e VEU Iike.

Ik de,ik dat deze analysejuist is. 1).Ir eeti zeer belatigrijk \·erdi·.igsartikel, op ba-
sis \\.1.irvati de natiotiale strati-echtsplegitig kan \\·orden beitirloed, eeii dergelijk
ilitvoerige atialyse vereist oiii een oordeel te ktimieii geveli over de itihoild eti
gretizeii vaii desbetretfetide bevoegdhedeii. leidt lilijns itizietis - hel.1,1, - tot weeli
rerbazitig. Op deze \vijze wordt weitiig sturitig gegeve,1 a.in de .7.iii\\·etiding rati
bijvoorbeeld harnionisatie van strafu·ergevitig. Overigetis de,ik ik - hoe kwalijk ook
- dat beide interpretaties door de lidstatell ztilleti wordeti geaccepteerd, waardoor
11.11-niotiisatie v.iii str.if-recht tiiet beperkt hoeft te blijreti tot de roonraardeii die
artikel 31 lid 1 onder e VEU stelt. Lidstaten lijke,i het bij her aail\· ,ereti \·all Cell

292rei-htsgrotidslag ilier zo 11.711,v lielizeti.

3.4.4.4 Minimi,11111:irtiiotiisatie vati Iiiaterieel stratreclit: .irtikel 3 I lili  1 otider e

VEU
1)e \·erdragsbepaliiig die iii deze paragraat-centra.11 stdat. SIck Llat de 12.1.id op itiiti.1-
tiefvan eeii lidstacit dati wei de (:onitilissie kati besluitell o,ii geleidelijk 111aacregeleti

a.111 te ne,nen ter opstelling v.111 111initii,itiivoorschrit-ten iii, t betrekkitig rot ZO\rel de
best.inddeleii v.711 stratbare teitei, alA de strati-en. 1,irecte itirloed op iii.,terieel stl'at'-
recht is uitdrukkelijk mogelijk op het gebied vati georgatiiseerde criniiiialiteit.
rerrorifiiie eii illegale drugshitidel.

1)e eerste riogelijke itihoudelijke begretizing is de beperking die uit deze drie
genoe,iide terreitieti voortvloeit. Iii her cintwerp rail  12 juili  1997 van het Verdrag
v.111 Atiisterd.1171 is de \'envijzitig tia.11 de drie critiiitialiteirsvoriiieii roor de eerste

277 V.,ii Keitipen & Ki·isteii billi. p. 312.

278 Zie V.)11 Keliip:11 & Ki·i te,1 21)16. p. 312.

27,j   V.iti Keitipeti & Kmret  2(1 15. p..314.
2ml      Vergeli.lk '6 3.5.3.2.
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keer Ic ri,ideti."' hi eerdere versief werd gesproketi over de otiderlitige .iatipassitig
i·.111 de 111.iteril'le \rettellike bepalitigeti-"' cil soorte,1 critiiitiele t'eite,1 -(...) w.1.in-oor

„,3,
ceii \„Idc,etide Gtratiiia.it dietit re „cirdeti gel:aratideerd.  -   M,iar iii hoe,·erre \\·erkt
de hitidige red.,Ctie beperke,id? Iii de C .oilchisie, \·.111 T.711ipere 0\'ei-\reegt de Ezirc,-
pese Raad dat. hoe„·el lier Verdrag \·.111 Ailisterd.7,11 eti lier .ictiepl.,11 vati Weneii
bredere gebiede,1 beoge,i, cle i,igp.,tiiiiti•,e,i op her terreiti r.1,1 de harilloilisatie \·.in

rn

her sti.ifrecht -(.. .) iii ee,-ste i,ist.ititie gecoliceii[reerd tiioeteii „ordeli op eeti be-
pei-kt .1.itital  ectureii r.711 bijzc,tider bel.itig. 1).,arc,tider valleti bilroorbeeld.
fill,iliciele critiliti.iliteit (\\·it„·asseti rail geld. c-onliptie. cure)\·,ilsellitiliterij): di-zigflian-
del: 1i1e,i<etihaiidel (iti lier bijzotider de exploitarie \'ati rrou\\·en): sekwuele exploit,1-
tie rail kiticiei·eti. hightech-criti,iti.iliteir: eil illiliei,crimitialiteit. hi bet actieplati is
ileze lii,t ilitgebicider. w.1.irbij \1·el ditidelijk de li,ik \\·ordr gelegd i,ier georgatikeer-
de critititi.ilireii. terrori,tiie m illegale dri,g liatidel.-"' hi lie Milletillizillistrategie-"'. is
11(,k eeii ilit\\ ii-ki,ig le viiiden iii .1.,iibe\ elitig 7. Ik citeer:

"(Ielet m Ilet blizoililer (ip Lic i'(,liC|li.ie. \·.111 T.itiipere. Zill|Cil lieze 11},trillikiltill
\'i wi- ile „1 lilerlilige .1.iii p.i,:ilig ,-.11 i de  ·ctge\'ing \'.Iii de lid.t.ireli: EAMVI 11, ic·dc·r i,1.-

i.,il h, /1,·L'L' tilt' 111,4 1,71 1.'bbi'11 Filitili c u 1-v\-crilig: I Al\,1 V I cip ile \·cilge iide ilelictet ): high-

tec|}-crililiti.iliteit (ci,itipilterfi-,itide eii 0,-ci-treditigi·11 die \·i,1 hiterlict \\·i,rileti ge-
plecull). 11110,11·il\·eli ill i·erb,ilill lilit de 11.ilkic| ill i'ci-,1,)J-encle Ii,kiliele,1. tilitifctiliall-
del (iti liet bilz<)11der de ilitbilitilig I·Jii \·ruir\\ eli),.i iii tii·i·(,ri.111, gerel.iteci-de 1111:chij-
\'eli. filialli'tele illifilrii\·eli (\\·ir\\·.10.eli ,·.ili geld. ctii·ruptie. ,·cir\-,11.ilig \·.111 ile eilro).
Iici.14tii)gfi-,izi,le. .ek.licle uitbilitilig ,-,iii kilidere,1 eli 111iliei,crilitifi.ilitcit.'''A

1)eze lii<t. die - z(,als Iift de gectirsiveerde woorde,i blijkt - geeti li111itatiere op-
.c)111111iiig betrett. A ilier gc,ede \\'il ill c,\'ereetiftellitililig te bretige,1 lilit de drie

31 ( )lit\\err-\,1,11.ie \.iii Aill.tel·d.lili (,£-c ,.111 12 illill Iw)71. ill: lut,r·1,11'·,·,·Him,rt,·Ii .i  It,·1,·161'i· t·i .   iIi·

4,7 m mie I·,1,1,6 1.6.1,11,1,4.1/  \-t·,1,1-/,m,/. 1·,),„ zi 11,·1./1.4, - 1 ,·r-m,·hiti' 1.,1,1 1, L.k.1/. 1 ll\.·111|,lirg: Illir:.ill , 4,(,1
„Ili,·1.1.. p„Mi.iIi.. der F.lit·„re,C (;Cille. 1:Cll.ippel 1 Iws. p. 121

282 1 )e 111 ik 1 11,1 lie[ .ri·.1 fre,·lir 1..|:c hI. Li.it 11.It·111 c,1 m.,fle ile 4.1111511„·erking wwl) be, Mgde m [crireitei i itiet

1,cri,·Lkiliu [„t |k·t \ ()el·,·11 \·.Ill I,r<„.,illre, Cil J. tellilit\,1,1·1.gglllg \.111 13.5|14,11lgell ]il , 1·,11.dk'<·,1, 111(k[
\crl„·term. 1 ).it ,1.1.Ir\(icir 11.imic)1110.itie v.,11 111.1[cricel ..·11,1/i·(·,·hi,·hik,· 1,ep.,hlige,1 lic,ilig i.. 11_ikt \·(7(ir de
11.illd ligg,Ild. M.i.li· „p g.1,1,1,1 \.lillie \er,ir.igv.k.t k.iii de „inicililige .1.11441..inK „c,klietrekkilig hebbeti
,9,1,1·1\.1.,tre,·li elilke oflic,tuui,rechteltike bel,·ililige,1. Zie ile Eul·<,pe,elt,i.id. '1): hurope : Ume \·.iii-
,1.1.w eli Ill, ,rg,·11: ,le k.linlpe„· UIlle .1,11ip,1„ell tell liellcief e , .m 11,1.Ir , ,)Ikerell eli Ilaar \·(,cirbereicie,1 „p
,{e t, iek(,imt. 1-el] .ilgellietle .,Ilet. \(w c (n ()iii\\:rpher/]:111114 1.111 ,le \ .1,11·.lgeii . 111: h/T,·/Com't·U/,·m·,1
1,·11·, l,ith·1('1111,· t,t,t,1· th' ht·r:i,·litile I.,1,1 'h· 1 i.i·th·,iei·il. li·i, 1;41:zific·r,rli,iIi- 1 1·r:,tim·/ilie I;m it·b.,n·11.1.lixeiliburg:
|title.i„ \0,1 „I'li, lele 1),1  |li .irie. lici· 1-.ilrolic.C (;ell,eell\Cll.ippell 14)47. p. 37

21-4     111 lic/,· 4,111,chill, 1114 1, de beperkille gelegel i  111 lie p,„trie, e be.ilin, („irdilig 1.111 de \ r.1.ig (it- eel i
\ „Ii|, icil,le .11·.ifili.1.1[ illellt te u·orile,1 geg.,railileer·,1. lie de k.ilrcipe.e ll.1.iii.  Allil:lill,1111 1.11 itc .ilgemnic
1 )ul,|11111-.h,t, \ ci<ir cell,Ii[.erp-lier,1:111:ig \.iii,le,er,ir.igeli'. iii: 1111,·1·tlellt'i'rll<'till'lill'|l' ,#111('1,·1111,  w,4

di· iii·r. 1,·11,1,1 1·,111,/1. m,/1.44·,1..\4·,1,·t·/.uid.: 1·,4,1·.m·i,·,·/1,41 -  1,·r. mii·hite I w t,·L'.sit'it.  I uxelitbill·g:  litire.ili
wi,1 „tlictele Fit,lie.itic..ler Eitri,pe.: (;etiieeli., h.appe,1  1')'LY. p. 38.

2KA bmp„. |t..1.1,1 \.111  1.illipere. ( „11. lu.le. \.111 het \·i)„1-/liter.,·11.ip. „k[„I,er 1 99'). cciticill.Ic -18.

285   \'A,iii drie ,{elli tell ill hi t .ictiepl.111 411[lireek[ cle lilik itier de gelicielilde L n Illiti.111[rit \i)Ilitell. Zte
u,cinwq112

2/(' 1 )e 411|1:1111111111.tr.,tegic 1, iii lie[ geliet·l ge. 11,1.1.111 de 111\ 111111ig \'.iii ile lie, ticialhedeli teli .1.iii/1.71 \·.ali
lic lic.trillimg ,.111 get,i·g.,111.ecril: .·rmmi.illicit. /.ie /'hi.(, 2111111. C ' 124,1

287 /,hi:(;21111,1.(·124· 1. 1,. 12.
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getioetiide criniinaliteitsvornien. 1)e terill 'gec)rgatiiseerde crililitialiteit' is v.lag eli
recloi]irattelid.-3"h Georgatitseerde cri111111.iliteit kellI rele \·el·hcllilililig<\01-illell. eli
tilt'[ eeti beerje creativiteit is het eetivotidig er eeii nlitile betekeiiis .7.111 rue Ie keli-
tieti. Elk teit dat in het cita.it is getioenid. k.111 iii georgatiiseerd verbaild \\'ordell
gepleegd. Daarbij wordt de opsoiiitiiitig \·an 'georgailiseerde critilitialiteit, terrorisille
eii illegale drugshaildel' ill her verdrag roorat- gegaa,i door de \\·uorde,1 'op her
gebied \·all'. Hieniiee \\·ordt duidelijk ge,11.1.ikt li.li de 11.,111,0111$.itic ook 11105.elijk i,
u·atilieer het niet de kern v.111 0611 r.iii de ilrie critilin.iliteitsroniicti betrett.-

1)eze lijst roept mijtis inziens etiige verbazitig op. zeker Ilil beilic op00111111ill-
gen zijn toe re schrijven Ati de lidstatell. Mer aiidere woordeti: her Zijll de lidstatell
die de bevoegdheid r.iii de Europese Utiic 0111 over Ie g.1.111 Ic,t h.iriiic,tii0.itie rati
111.zierieel strafrecht rui111 i,iterpretereii. Watit hit Iiioge ditidelijk Zijil. cle reikwijdte
va,1 artikel .31 lid  1  otider e VEU wordt \\·at betreti IiCI aailt.11 secti,reli tiier restrictiet-
uitgelegd. Het lijkt alsol- her gehele 111.iteriele strafrei-ht w<,rd[ 0111\'ar. Klip figtialeert
al iii  1998 dat nii de Raad berc)egil is kaderbesluireti \·ast re .telleti.  -(...) er roort-
di,retid sprake Izall Zijil rati discussic o\·er de vr.1.,L welke theill.i's zich \·oui- derge-

"1'll'lijke kaderbesluitell letien. -  Antigezieti welliaast iedere begrenzitig otitbreekt,
bestaar de ruitiite voor de lidstaten oill vaililit 11.itiollale belioetteti illitiatieveli iii re
dietieti. Her gehele materifle str.it-recht ligt bititieti halidbereik. Eii ook.11 is uii.ini-
111iteit vereist voor het aatitietiien vati eeti k.iderbeslitit, de katis is kleiti dat er eclit
Freerstatid z.11 bestaail watitieer het concrete aspecte,i v.iii strafrechtelijke s.111ietiner-
king betreti.2"' Het zijil inilliers de lidstatell gez.11112111ijk die deze itihoild a.i,1 de
bevoegdheid toI harnionisatie hebbeti gegereti. Eii d.i.irii.,ast iiioet het politieke
klitiiaat tifet worden otiderschat: de druk (,ill Ic)I - ill ieder ger.11 - ee,1 coiiiproi11is
re koliien is groot. Juist door deze dn,k is her z.,ak „,11 de itidividitele lidstatell ilier
teliell de haren iii te strijken. je weer iliiliiers als lidsta.it iiuoit watitieer jezelt-liiede-
statiders nodig hebt.

De tweede - Illogelijke - begretizitig vati h.ir, iic,11 is.1 tie op grcitid ,·.iii artikel 31
lid 1 otider e VEU schuilt ill de specificatie 'bestatiddeleil eti siratfi·,1 .- - Iii eerdere
versies \·711 deze bepalitig werd ee,1 geheel atidere oiiischrijviiig gegere,i. Zoals reeds
aangege\'en. kin worden gedacht a.111 zowel "(...) de utiderlinge a.itip.issitig \·ati de
iii.iterifle \\·ettelijke bepaliiigeii (...) -  ·113 "(...) sc,<,iten criiiiiiiele t-eite„ (...)

2MX Lie bu\O(,rbeelii C:orvte,10 211(13, . p. 1 429.

289 Verge'Uk & 3.5.3.2.

24)11   Lie Klip I ')<,8. p. 814.
2,) I BU Iici oiit ,erp-k.i,derbeduit  itiz.ike liet  m· hi.,  lit  i,k·111-1,eg.111„*1  C/'/1/:t   3 1{1.3. c   liN 1  24)  blilkt .1.,r

c„ u·:ei i.tel m m ng zeer mcieily k i. re w m·eze,ilukeii. I lier beri·.·tr hi r J.m Ii„k ee,i turi.1.w k titeel begiti-

. 1. W.11111:er Lie .11.. u..1 e zi. h uit•,trek [ oi er ,·olk·re[e .19,ect: 11 z .i ll Lie ,[1·.lfre.·|ltelli ke ,.iii k 11\\·erk itig. 1,
iii) n ili.ch.ir[itig d.ir .le be.lui[\ cniki,ig ge,11.Ik ke'Ukel· 1., 1 \erl„Fic, 1

292 (-lok .11 1, .irtikel 29 VEU cip dit putit rilititer geti,i·mi,leeril. il.Ir tieet,it met \\eg d.ir 11.1 1 11,1111*atie \·.m

iii.iterieel ,rratreclit i,p grcittil ; .iii mikel .il Illi l oiider e VEU ix beperkr ti,r  Z,e,r.itid,lele,1 ell *ti·.Ittell'.
243     1,1 deze z·ente „·er,1 ile ,)11,lerlil i ge .ia tip.,fi lig z .111 111.1[:rieel \\·e[tellike I,ep.111114, ii I „ .1.ir,)11,1, i *Ir.,ti·ec|ir.

ma.ir ocik Ligoorbeeld pri·.1.1[reclit eli  lie,tiliIN„ht)  .119 liezi,egilliei,1 cipgelicilikli ,·iwi  zic\'er il:Le
dielide ter ,·el·beterilig #,iii ,le wnetinerking "(...) Mwidc lie,Licgdc 1111,11.reric, cti ile gel·e,·Ilte'llke it
ge 1Uk „·.1.ir,lige .lu rorire iicil 1 .111 d. 1.1,1-S[.i[eli I lier be[rekkilig r„t lie[ \·t,creli  ·.111 pl·„,.dw·e  eli,le [:it-
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",1,4\\ ,7.irroor eeti \ oldoetide stratiiiaar dietit te \\ ordeti gegarandeerd.  -   in de huidige
red.ictie is er iii ieder ger.71 sprake vati 'een beperkitig' tot t,ree aspecten van een
itratbepalitig (delictionischrij,·ing eti fanctienoriii).3"3 Echter. de beperking tot
'bestatiddeleif roept weitiig gretizeti iii het leve11: met dit algeniene begrip wordt
uiti,ig gege\·eii a.iii - zo goed als - elk otiderdeel van een delictsollischrijving. Over
cle h.iriiiotih.irie \ .in straffeii k.iii \\ ordeti opgeiiierkt dat op grond van de tekst vati
artikel 31 lid 1 onder e VEU her roorschrijven van mininlullistraffen niogelijk is.
Nier alle lidstatell kentien een dergelijk systeem. Vandaar dat 66n van de verklarin-
eell Lehecht .1.iii de Slotakte vati het Verdrag v.iii Anisterdatii ziet op artikel 31 lid 1
otider e VEU. Het betreti de overeetistellinling dat haniionisatie op grond van dit
artikel i}iet 111.1, leideti tot de verplichte i,iroering van Iiiininiunistraffen iii een
lidstaat \\·acir\·ati her reclitss\·steeili, zoals iii Nederlatid, niet iii lilitiitiiunistraffeii
roorziet.3."1 De toeiitiialige staatssecretaris betiadrukt dit tiaar aanle.iditig van vrageii

3(I-uit de T\\·eede K.1111er.-
Eeii aiidere tiiogelijke beperkitig is dat lililli,iizi,iiharnionisatie van inaterieel

strafrecht op grotid \·ati aitikel 31 lid I onder e VEU 'geleidelijk' dient plaats te
vilidell.3,8 Hierroor zijii 111ijtis itizietis twee verklaritigeti tiiogelijk. 117 de eerste plaits
fchuilt eeti verklaritig iii het gebruik vati de tertli 'geleidelijk' iii richtlijnen: het

'..,duidt daar op illilliniziiiiharilloilisatie.-  Gezien de overeenkonisten russell her
rechtskarakter rati het kaderbesluit eti de richtlijn is deze uitleg verdedigbaar. Er is
ook eeti regetiargii,iient de ter111 wordt hier gebruikt bii de definiering vall eell
3.itiieiin·erkitig \·ortii iii het verdrag. 1).aarbij wordt in artikel 31 lid 1 onder e VEU
iiatigegeveii d.it het Iiiiniiiiu,iiharmotiisatie barrett.

Iii de tweede plaats kati ik illij voorstelleti dat deze foniizileritig is itigegeveii
dooi de, Iiatiuit \·erdragsi-echtelijke basis gezieti, iiieuwiglieid rati hai·iiiotiisatie. Deze
\ 0 1 iii va 11 A.7 meti n·erkitig betreft eeti duideliike stap in de o titwikkelitig vati bel 110 ei-
e,iis v.711 de Utiie tiiet het strafreclit. Het is vooral eeti eerste officifle stap, gericht op
een doel iii de toekotiist. Aan de Midere kant blijkt al tiide,is het Verdrag van Maas-
tricht dat deze saiiieti\\·erkiiigs\·ortii bititieti de Europese Unie op veel steuti van de
lidst.iteii kati reke,ieii. hi Gatiienhalig lilet de uitbreiditig van de reikwijdte zoals

uir\·.elleggitig m .1,1 be,h.„ige:i iii ,[rat-zaken rekenitig holidend 111:t de mm·ikkeli,ig \·.iii iiiciderne
te,-1111011)giee,1. ' /.ie Eurcipe•,e 11.1.ill.  1): Eurcipe:e Ume \ alida.ig en litorgen: de Eurcipe•,e Um: a.iii-
11.10.. 11 rei] liclicie, c ,·.iii 11.1.Ir,·cit kercIi c 11 lia.ir \·13<irbereide 11 op ile toe koi ]ist. Ee i i .ilge m el le scliets ,·wi
eeti <,11 r„ erph.171. Ill lig \ .111 de, er,ir,ig, 11 . iii: 1111,'i't'0111'('1,1·m·,IN·h·,oilh'i-('i,ri,· i·o ,r,h' h,·i·=ic·,ii,le 1',IN,/t, 1-(%_
dr,te£·11. h·i·.: i ·t„,r: itti·i ;,-/1,4,- 1 ,·r=,uit,·h, le l·,11, 1,·k'st,·11. 1 uxeiliburg: 13 u reau ,·oor otliciele public aties der Eli-

itipe.e (;etiicin. h.ippe,1 1,) )7. p. 37.
2,)4 bi·lk. 12.i d.  4,·1 le,iditli  Ai A .ilgemeR 14#. H-dict. 1.m .In (ilit ·erp-liernenmg \·.iii ile

\·el·drage,i'. in: Ink·t.·C„111't·nic·mt·m·/,· n,lit,·17·tim· t·t,ord,· lic·r: i('lime 1,In ,/t' 17'1,/r,Wi·,1. Xi·lit·r/,mds i;,tir:it,rry·ch,4, -
1 (·1 =,1,111·/ilie I·,1,1 t,·k·.,it·,1. I.u.,eliibilrg: 13zire.iii , mr ottici,;le pul,lit·.irie% ider Eurcipece Cie,lieen,ch,ippeii
W.. P. 38.

21)5 /.1 e \ 8,1. de <,1,17,111\\· \-ail e :11 wri·.itl,cpalilig I )e HuI Iii 211113.1. p. 69.
3,6    Verklmig Iir. 8 1,1.1 her Verdi·.ig \.111 Alii,terd.mi.
2/)7

Lic A,itm·i·.,titi'12·ti // l'Jvl,c)'3. 23 <)22 (Il 1(,13). 1. 311. p. 5(,.

2<,8    11,inmia leid[ mt  u.zar liodig .it-Jar „·.it b.·treft de harnionium \·m het sirafrecht m de dercle ruler
ge:,1 liciog aiiibirieii,re,tu k.iii be,r,1.iii. Zie Bill·uill.1 2(1112b. p. 1 III.

2')')    Kii,te,1 2111 14. p. 4M.
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blijkt uit de Coticlusies van Tainpere en de Milletinit,11istrategie otitst.1.it her rei--
111oedeti dat er druk zal otits[aaii op de geleidelijklicid eii dat rati renighotidetidlicid

Keen sprake zal zijn

Naar aatileidilig rail het bovetistaatide wil ik optiierkell dat ik de relatiet'sui11111iere
011ischrijvitig op\·alleiid vitid. Al iii her doczitiietit vaii 11.ihii.1 \\·as de h.iriiioiiisatie
ran stratbaarstellingen opgetioinen, en tia de itiwerkitigtreditig rati het Verdrag v.iii
Maastricht bleek dat voornanielijk deze vorm vati satiietiwerkiiig iii de praktijk
gestalte kreeg. Met atidere woordeti: lie onderlitige aanpassitig \·.111 delictsotiischrij-
vitigeii is liiet zoniaar eeli vorni v.iii satiietiwerkitig. Zij krijgt voor de torstatidko-
111itig vati het Verdrag vati Anisterdani zowel iii theorie als praktijk (veel) aatidaclit
van de lidstaten. Na de neerleggitig iii het Verdrag vati Ailisterd.1111 blijkt Op groild
van de tiiededeling van de Cominissie, het actieplan vati de Raad en de C:0111111issie.
eti de Conclusies vati Tatiipere, dat (mini11111,11)harti,otiisatie tiog steeds op de
nodige belatigstellitig kati reketieii. 1)e invzillitig die op basis vati deze docitiiieiiteii
aaii de haniionisatiebevoegdheid wordt gegeveii, lijkt de grenzeii van artikel 31 lid I

lillIonder e VEU te overschrijdeti.    Bij de beoordeling vati deze situatie is her echter
van belatig 0111 de reeds aangestipte verhouditig russell artikel 29 derde streepje VEU
eti artikel 31 lid 1 otider e VEU erbij te betrekkell. Watit waar word[ nu precies de
hamionisatiebevoegdheid, op basis van het vet-drag, begrensd?

Artikel 29 VEU schetst de uiterste grens vati de politiele eli justitiele saillen-
werking iii strafzaken bitinen het Unie-huis. Voor de hartiiotiisatiebevoegdheid is iii
het bijzonder de laatste regel vaii het artikel v.711 belaiig. D.1.11 ir·01-dz 11.i,11elijk .1,711ge-

geven  dat  "(. . .)  waar  nodig.  onderlinge aa,ipassitig van de bep,ilillgell l,ctrefti·,ide
strqftaki·,1 [111ijn cursivering; EAMV1 iii de lidstaten (.  .)" kan plaatsvincieti iii over-
eenstemniftig inet artikel 3 I lid 1 0,ider e VEU. Deze ti,niitileritig is aan de etie kant
ruinier dan de bewoordingen iii artikel 3 1 lid 1 otider e VEU. Zo is er iii de eerste
plaats geen sprake van flechts de aatipassitig vati tiiaterieel strafrecht (bestatiddeleti
van strafbare feiten en straff-en). De gecursiveerde woorden lijketi de geliele Stratl
rechtsplegitig te onivatten. Een t,reede verschil schuilt iii de beperkitig v.iii artikel
31 lid 1 onder e VEU toI her vaststelleti vati i,Ii,lillitilitvoorschrifteii, daar waar artikel
29 VEU her heeft over 'de otiderlitige aatipassitig', zoiider een oordeel te geveil over
de ititensiteit. .,t,1

A,111 de atidere katit lijkt artikel 29 VEU beperkter. De woorden 'waar tiodig'
Keven duidelijk aan dat de bevoegdheid slechts subsidiair illag wordeii aatigewend:

 t"her betreft hier de vraag naar subsidiaritek.- - Bij tiiij rijst de vi-aag iii hoeverre de

3 111      Zie ile uiteelizettilig iii 0 3.4.3 in her liclit \·.in ile tek<t ,·ati het .irtikel  (\\.ianoor 4 3.4.4.4).
3(II 1)e Eiigelse teks[ be\·.it iii .irtikel 29 VEU de \\·oordeti  mk'., i,t,-niiti,1,1/ nkilk·:·s  eli ',43/113.\·Manpil  . ell 111

mikel 31 lid I o,idere VEU \\·orilt gesproken \.111 'c'st,ibh.,htile 'litimmm ritic'., tw·l,ittile, 1,).. Vocir de i wi e
t.1.111·er,ie geldt i·espectie\·eli.ik 'i·i''eh. th' ,h·ott &,ci/,th·', '<11/ r,47,/·Al/(·///('/1/" eli 'th.. /·Ceh·.. tiintim,1/,·,·'  Er /,1ii
kulii,ei] \\·orden beat·guitie]ireerd dat de \\·ooril. ii ",h·oi/ /liti,th'  liaar tiia[erteel #[rafreclit \·en\·uzeli. Eeli
.indere ,·ertaliiig. ,·ali meer algemetie .i.ird. kati eclitel· litet „·ordeti uitge.j,ite,1.

3412     Iii heractieplail (§ 3.4.3.2) 1, her *ubvi,Ii.iriteitwbegiti,el liter zi„'eel \\<,orile,1 erketid. Lie /'/,E(_; 1 ,)99. C
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beoordeling rati dit aspect eeti rol speek en mort spelen bij de besluitvomii,ig op
zo\\'e| Europees als 11.itiotiaal nireau.  Iii de Nederlandse 'fichev' wordt sitids  1998

, ,reti subsidiariteitstoets uitgevoerd.   1)it beteketit dat door de BNC-werkgroep
woi-dr ii.igega.iii ot-Europese regelgevitig itizake liet betreff-etide otider„·erp tioodz,7-
kelijk i .'"4 1).it A - ilidieii de toets op eeti grotidige wijze \\·01-dt rerricht - eeti
goede otit\\ ikkeling. Watitieer Nederlatid Zoil conchidereti dat deze toets iii eeti
Colicreet ger.11 ilegatiet-uitralt. kati IicI oordeel worde,1111eegetio,iien in het proces
\·.iii Europese bedititvorniing. 1)at zal niet altiid een\·oudig zijii. De politieke .68
<,111 rot eeti Europese beclissing te kotii,11. is meestal reeds uirgesproken. 1)es te
belatigriiker is d.111 Hok de \·aststelling d.it het begitipu,it vati de besluitvornlitig op
Eziropees „ire.iii ligt. Nu zowel de Coilinlissie als de lidst.itell een kaderbesluit
kiititieti itiiriBre11. is het de \·r.,ag iii hoiverre zij. voordat \\·ordr overgegaaii tor het
iiiitiaticti zelf'deze \·raair beatit\\·oordeti eli „·at hierbij richtstioereti zijii. Ik kaii lili-i
roorwtelleti dat. ni, er tiatiwelijks een geziclitpunt is vastgesteld roar deze beoorde-
li,ig. de w()(,rdeii 'waar tiodig' ee,i ruiiiie interpretatie Iiiet ki1111]eti voorkonien. Tot
Litifier k.717 r\(,rdeti gecoticitideerd dat artikel 29 VEU a15 uiterste „retis weitiig

r,

Olillijilitig bit'dt.

hi .11-tikel 29 derde streepje VEU wordt verwezeti tiaar artikel 31 lid 1 olidere VEU.
Mede gezieii het bovensta.itide lijkt dit la.it)ste artikel de grenzen te stellen aaii de
11.11711011isatie \'.iii strafu·etgeriii g. Betekeiit dat hierdoor 11.irilloilisatie vall bii\·oor-
beeld ctr.1411-(,ceereclitelijke bepalingeii tiier tiiogilijk is? De beatit\\·oorditig vati deze
\'raag is lastig. Eti \\·el oiiidat artikel 29 VEU. zoals geschetst iii § 3.4..3.1, het resul-
r.iat lijkt te zijii \·ati enig kiiip-£11-plak„·erk. Het problee111 schuilt in artikel 29 VEU.
rn·eede streepje. Hieriii \\·ordt eeti besclirijring gegeven vati justitifle faiiienwer-
kitig, zoals ook blijkt uit de ver\\'ijzitig naar artikel 31 VEU. Maar waarotii wordt
d.1,71- ilier fleclitf \·el-N·eze11 il.1.71 artikel .31 lid I a ti,t eti tiiet d VEU. titi artikel 29
VEU derde streepje .71 eeti ver,vijzitig ketit iiaar artikel 31 lid I otider e VEU?
Eerdere rersie< vaii het verdrag zijii iii dit verb.ind interessatit. D,iidelijk u·ordr dat
iii 0 11[\\'e 1-prerdrags reks Ic n. 11.iI 119 liik \·ati zo\\·el het o iitr\·eip verdrag zoals vastgesteld

op 12juni 1997'"R .ils iii de tekst die uiteitidelijk door alle lidstaten is goedgekeurd
„ „,(:).   bii hd IN'eede streepje \I'el een reini·ijzitig 11aar a tot eii nier d was opgeno-

:iieti. 1)e \·ra,ig rijst \\·ie  .7 tot eti met d' heeft geschrapt. eti waaroni. Het is gissen.
Naar alle \\:1.irschijtilijkheid is de Juridisclie Dienst van de Europese Utiie, ver,int-
\ c,ordelijk roor de lieerleggitig v.iii de tekst die door alle lidstaten is goedgekeurd.

14  1. P. b

3113     /.ie K,um·rstilk·t't·,1 // I'J')7 ·48. 26 1 1(,5. iir. 1. p. 7. Zie \·mir fiche: 7 2.4.2.5 (,·nermicit 21 8).
3114 K,mt,·r.,ti,k·L·i·,1 // 1 ')'37· 1,M. 3,1,65. lir.  1. r. 7.

3115 ()1 it„-err-\ crilr.ig ,·ali :4111.terd.1,11 (,-er·cie ,·.iii 12 juill 1997). iii: /,1/'·0231/1,(.m'm·*'/c· t ) %/i' 4'"Ti'· 1'01,1· '/c·

114·1:1(·mize -11 th· iii·di·,Wi·/1. .\((/t·11,1114/: 1'0111·. itk·r.,di,41 - 1 1·rz,itit,·hile I·,11, 1,·L,k·,1. Luxeliiburg: Bure.tu mor
ottictele pi.1.lic.itie. der Eurcipefe (;enieelischappen 1 998. p. 119.

311(, R liri,pae Ullie. 1,·ninle ,·.in .-Int:-1,·i d,lili h„11,1,·n,/i· 11·ii -1.eine I;m hi·t ,·crdi·,le /,(·tri.·#i'11,1,· th· Eliny,t·.-(· I 'm·, ch·
1·,·r,/t,lecti r„r iy,ridintle , .111 de /,11,314 .,( ( ji'lit,·,·11., h,11,4·11 eli ..·elili,ile,· hi//4·/wrimh·,ikti·it. Lu,elliburg: Bure.lit
\·c„,r citticiele pill,lic.trie: der Eurcip:.e (ienteelwliappe,1 1997. p. 16.
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de iiistatitie die als laatste itivloed kati uitoet-eneti op de uiteindelijke redactie ran de
tekst v:in her verdrag. Wanneer deze stap bewust is gezet. ii de rede,111iogelijketivijs
gelegen iii een uitbreiding van harnionisatie otider de derde pijler. 1)oor de huidige
redactie vati artikel 29 VEU is de bevoegdlieid toI hartiio,iisatie 11iet uitsluitetid
gelegen iii artikel 31 lid 1 onder e VEU, nil artikel 29 VEU tweede streepje ook
voldoende grotidslag biedt. Indieti slechts artikel 29, derde streepje. VEU zou
kuntieti worden .iaiige,vend als uiterste beroegdheidsgrondslag, d.711 wei-kt de rei-
wijzitig tia.11 artikel 31 lid oilder e VEU beperketid. Teiizij de ititer,ie rerwijzitig
niet zo letterlijk 1110et wordeii opiev.it eil/of- er spr.ike is va,i eeti red.ictiotieel
'ti)utje'. 1)ati is op grotid vati artikel 29 derde streepje VEU zelts haniioliisatie
illogelijk van andere aspecten van het str.it-recht dan die zijn aangegeren iii artikel 31
lid 1 otider e VEU.

3.5 De rechtstreekse beinvloeding van niaterieel strafrecht in de

praktijk: mininiumharnionisatie door kaderbesluiten

Op gro,id vati artikel 31 lid 1 onder e VEU kati wordell overgeg.1.111 tor ii}itiiiilitill-
harinoilisatie van materieel strafrecht.  Uit artikel 34 lid 2 a.inhet-en olider b VEU
blijkt dat deze vomi van justitiele sanienwerkitig geschiedt door niiddel van kader-
besluiteii. De itihoud van een coticreet kiderbesluit bepaalt de reikwijdre rail de
itivloed, 111aar de aard van het betreffende rechtsiiistrunietit speelt hierbij ook eeti
rol. Iii deze pat-agraat zal ik stilstiati bij dit Eziropese rechtsiiistrutiietit n·a.triiiee het
niaterifle strafrecht rechtstreeks kaii wordeti beitivloed. Aan bod kotiien de algetiie-
tie karakteristieken (§ 3.5.1) en de ruinite die de iiationale wergever iii de voorti,se
ter beschikking staat 0111 aaii deze besluiten iiihoud te geveii (§ 3.5.2). Vervolgetis
gaat de aa,idacht uit naar concrete voorstellen eli ininiddels aangetionien initiatieven
(§ 3.5.3). Hieruit kzinnen coticlusies wordeil getrokken ilier betrekking tot de
reikwijdte van de rechtsgrotidslag v.iii artikel 31 lid  1 oiider e VEU iii het algeiiieeti,
eti het strafrechtelijke aandachtsgebied van de Europese Utiie (en de lidstaten) iii hit

bijzotider.

3.5. 1 Het 1.:ciderbcslitit
Het kaderbesluit dient voor de onderlitige aanpassitig van de wettelijke eti bestuurs-
rechtelijke bepalingen vati de lidstaten."'" Deze otiischrijving is n,iiner dati de
tortiiiileritig iii zowel artikel 29 derde streepje VEU '"8 als artikel 31 lid 1 onder e
VEU, dat zich slechts beperkt toI her aannenien van millimtinivoorschritien op het
terrein van bestanddelen van strafbare teiten en stratTeii. Het kaderbesluit is d.iii ook

3117 Artikel .34 lid 2 onder b VEU.

3(IH      W.wr.Irtikel 34 lid 2 olider b VEU zich riclit op ile (,ii,lerli,ige .1.ilip.issing \·.111 11' ·ttch/£;· m 11('>titill>ri'llill'-
hikt· brp,ihiwrit ziet arrikel 29 derde vreep.le VEU op de cm Jeri ilige .1,1 lipavilig ,·.111 14·v,ihili'(·11111.,11.,il.z,i-
k·,1.
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iliet exclusiefiii her lereti geroepeii voor de bevoegdheid op grotid rati artikel 31
lid I oilder e VEU. Met § 3.4.4.4 iii het acliterliootil lijkt her erop dat liariiioiiisarie

;'.itiderda,id bilitell artikel 31 lid I otider e VEU kati pla.itsvitiden.   eti wel door
niiddel \'.111 ee,i k.iderbesluit. Aliders get-oriiizileerd: de elitec. beperkitig bij de haniio-
ilis.itie rail ctrati-eclit lijkt te zijll dat deze 111oet geschieden door liziddel v.111 kaderbe-
4 ilite 11. ;111

Artikel 34 lid 2 otider b niaakt duidelijk dat k.iderbesluiten verbilidetid zijn ten
a.itizieti vati her te bereiketi result.iat eii dat het de narionale iiistatities rrijstaat Toi-iii
e,1111iddeleii Ie kiezeii. Deze for,iitileriiig lijkt veel op die iii artikel 249 VEG over
de richtlijii. Zij het dat iii artikel 34 lid 2 otider b VEU de toevoegitig st,iat 'zij
hebbeii geen reclitctreekse werkitig: Volgetis Schutte is hieniiee beoogd te stelleti
dat k.iderbefluitcii dieiieti te roorzie11 in eeti iiiipleiiietitatie\·erplichtillg voor de
lidst.ite,1. "' 1)it geldt ecliter ook voor richtlijilell. De verklariiig roor de toevoegitig
is lili-ilif itizietis eerder gelegeii iii her otidersclieid tuffeii beide pijlers: de eerste pijler
grijpt dieper iii het Iiatio,iale recht als gevolg rati de coiiimtitiautaire karaktereigen-
ich.ippeti. 2  Her  (,Ilders,-heid  Iverkt  door  iii  de  betieffetide  reclirsitistrtiiiietiteti.
Hierbij kati niet otivertiield blijveti dat het Hvj EG iii jutii 2(,(15 heeti bepa.ild dat
kaderbesluireti evelials richtlijiieti resultereti iii de verplic-bring rot cotiforine ilitleg
eti dat partici,liere,1 zich moeteti kullilen beroepeti op eeti k.aderbesluit 0111 cont-or-

313tile uitleg Ie verki ijgeti.

3.5.2       (),iderli,ilitielities,11,111(1,1,11
Eeti ei„e,isch.ip v,111 her kiderbesluit is dat her tor eeii refultaat verplicht. waardoor»

er iii de eindflise etiiee niiiiite best.iat voor de iiationale wetgever 0111 eigeti atiregiti-
geil te iliaketi. Iii dir verbaiid 1110et echter de rracig worde,i eesteld hoe het zit iii de
\-c,ortiise: \\ elke ritillite heeti de 11.itiotiale wergever bij het geven vati itilioud a.iii
c 011 c re re b ef l u i t e i i ? " + 1 )e z e \ ·ra .i g i s r a t i b el a n g b ij de b eo o rd e l i t i g v a n d e l i l i n i l l 111 i l l -

31 19      Iii de berretrelide p.ir.Igr.1.it-  ·er,1 cilider milere :tilgest,1.iii bil de red.ictle \·an artikel 2" VEU. Iii het
|Ii.17(,lider hit derile :treep.le. Zie ci.k § 3.5.3.2.

3111 111:rbil \\ il ik gr.1.,g de \·c)|gende „pi,ierking pl.1.it::11: ile derle pililer \·.Iii her Verdrag \·.iii Anifterd.ini
k. m i tel· 1-Cell r,ill,trlinielitell. \\·.1.ir\·.111 het k:llierbeslzlit /ie/ op de onderlinge latipassing ,·.1,1 bepalingeii

Iii de lidwrell. Alleell biJ het be,1111[ 1  clir doel ilitgeslote,1. bi.1 ile gemeensch.ippell'ke st.1,1dpunien eli
de m cieetiki,1110[cii ilier. Sti·ik[ geti )11ieli klitliter, ,ieze iiivritiiietiteii ilati ook \\·orileii iligezet  'ofir
11,11-111(,ilivrle (\·114)1· / ,1,·e r de 1,111 „-h ri l \ i l ig ,·.i ii ile i n:rru l) 1 :1 i te n h et toel.1.it) . 1 k .ic lit il i t ec liter niet weli-
 ellik .ial ge,ieli .im k.iderlie lutte,1 ,ie e .pecifieke tiltletle 15 tc,egeketid. 1-)e Nederl.1,idse regeritig ten
tl.Ide \.111 Lie i.,elikeurilig M i her Veritrag \ ali Aitiuer J.# 11.1 kr eei i .1 iidere i lienitig te z illi roeged.Lili.
Zij (·mk 111,1:ert d.it mder liet Verdrag \ m Alliver.1.1111 t„·ee rechw mtrlitileiltell zi iii Llie kullilen wor-
deli Hige/et 1,11 het .1.11111ein:11 i .iii bilideride iii.1.itregelen mei een 1]orm.itiefkar:ikter: het kiderheslitit
ell .le  ,\ ereelikc,111.r. 7.ie A-,1/11(·1.,111*1,(,1 // 1998/99.26 65(,. tir. 1. p. 6.

311 Schii[te 21 1112. p. (,79. Iii de l'zipii,0-zii[spraak # ati het H\11 E(; w irilt geeli .1.indacht beveed Jaii deze

TA,c\ M,Lilig. Zic H \ 1 E(.; 16.imii 2(1115. z.1,,k ('-1115 41.3,-bit·. 211115. p. Illicit) Cl'zipino). Vergelijk Kri4teii &
5 m m:h 11A 211115. p 11171).

312 Zte Knieti 211113. p. 4113-4114.

313 H\11 E.(; 1(,julii 211115. 7.lak C --1115/113. 1,11·. 21HI5. p. IMI, 111 (1'ilpimi). r.0. 34.4.1 eii 48.

314 Zie \ Mir 011,1.1-4,11:1,1 fil,.e,1 \·oi,1·- eli :ilicit,i,e t, 1.3 eli S 8.2.2.
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liartiiotiisatie \·,111111.iterieel sirafrecht iii de praktijk. Hierbij \vil ik optiierketi dat her
onderstaande ook iiiteressant kati zijii watitieer her eeli richtlijil betreft.

De kwestie betreti het otiderhazidelingfiiiand.tat vmi de iiiitiister die 11.illielis
een lidstaat op Europees niveati de onderhandelitigeii voert. 1)e basisgedachte is de
Iiiinisterifle verantwoordelijkheid. Eell Nederlaiidse tilitlister of- staatssecretaris is
alleen veratitwoording aaii het tiatiotiale parletiielit verschtildigd voor zijii eigeti

313handeleti eii handelingeti verricht door zijn atiibtetiaren. Iii de dercle pijler is de
beslititvortiiing intergouvernetiienteel. waardoor de 111it]ister of st,iatssecretaris
biivoorbeeld volledig verantwoordelijk is voor het niet gebruikei i v.iii het retorecht

, 1 <.eti de itiste,11111ing tiiet het besluit.-   Kort getortiittleerd: de Iiiinisterifle verant-
woordelijkheid wordr beperkt door de omv.ing van de bevoegdheden.'13 Nu is her
tiiogelijk de bevoegdheden van de lilillister of stantssecretaris te beperketi door
niiddel vaii een oiiderhandelingsniatidaat. Volgells Vervaele geeft (slechts) cell
niinderheid v.in de tiationale parletiienteii "(. ..) aan de iiatioiiale JBZ-11iinisters eeii
oiiderhatidelitigstiiatidaat niet veratirwoorditigGplicht. ..,IN

Denetiiarken gaat het vet-st.

Eeti 111itiister moet iii de JBZ-Raad het statidputit verdedigen waaraan de Deense
parleiiientaire co111111issie over Europese a.itigelegetiheden liaar goedkeuritig heeft

3 1(Jverleend.
De Nederlandse situatie wordt goed zichtbaar bij de goedkeuring vati het Ver-

drag vati Nice. Artikel 3 uit de Goedkettringsrijkswet Verdrag van Nice schrijft voor
dat de Stateii-Generaal bij besluitvor,iiing door de Ra.id van Ministers iii de derde
pijler vooraf itistemining nioet verletien.33" De Raad van State is vati nietiing dat er
gewerkt tiioet worden aan een betere .itite,1111iing vaii "(...) de voorbereiditigfpro-
cedure teii behoeve van besluitvortizing iii de Raad vaii de Europese Uiiie enerzijds,
en de Nederlandse parlenientaire besluitvoriiii,igsprocedure anderzijds."'31 111 dit
verbatid tiioet ook wordeii ilagedacht over "(...) de illogelijkheid dat de k.111iers der
Staten-Generaal de instemniing onder onistandigheden de vortii geveii van een
onderhandelingsmandaat waarbintien de Nederlandse vertegetiwoordigers aan

-/11bindende besluitvorinitig kunnen meewerken.  --

315 1 )el 61·0 sc) 21 111(I.  p. 59.

316 1)el (;rosso 21)%. p. 59.

317 1)el (;ri),so 21)(111. p. 59.

318 Ver\·aele 2(1<)4. p. 18. Zo ook Schiltte 2(1(12, p. (,79-(18(1.

319 Lenaerts & Vati Nlit}il 211113. p. 481. 1)e Fitive eii Z ·eed4e con<tructie luke,1 \·eel op de cit i.itie iii

1-)elie111*irkeii.
3211 Artike 1 3 lid 3 Goelikeuritigsrijks\ ·et Verdrag p·.m Nice lioudetide w.izigilig \ all her Verdrag betreffelide

de Europese Uliie. de ,·erdragen tot oprichtiiig ,·all de Europeve C,ctiieenschappeti eli solmitige bijbe-
hore,ide akren met Protocolle,1. Stb. 21)111, 677 (hierli,i (imilkeuritigsrijkc\\ et Verdrag \·.iii Nice): "Iii-
fteilitililig \·ati ile St,weil-Gener,1.11 1% i·ereist  ·oord.it de ,·crregell„·oordiger  ·ali het Koilinkrilk Ii.iii iiie-
de\\·erking k.iii ,·erletie n aaii her totstatid koii iei i ,·.iii eeti besluit .ils bedoeld ii, het eerste li,1 Ilietgeeli a 1 le
rechtsiii*truiii.liteli uit de derde pijler berreti: EAMV1.

321 Kanic·rsmkkni /1 21,1 1,1/1,1. 27 818 (11 1692). A  p. 8.

322 Kium·rs·titki,·11 1/ 211(111/111. 27 818 (R 1692). A. p. 8.1)el C;r,mo i.,·.iii menilig dat her Nederl,„idse

iriftetii!,iitigxieght (,p gesp.inneii ,·uet ct,iat Iiiet de (;roi,di,·er. Zij vtelt Li,it het "(.  .) 70 1·erti,eidelleelise
r\·:teem. de deellielliers aail her (1\·erleg ki-ilgeii eeli nail„· 0111.clirm·en liiatid,i.ir mee. (...) ald,i  t,)ch
Ilog 111 Olls stelsel (1pgelloilleti l ll.ikrl te zijil . " Zie ,·mr cell uirgebreide uireelizertili g oi·er de pirletile,1-
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Uit het voorgaande volgt dat iii Nederl.ind bij de totstandkoming van eeti ka-
derbesluit aaii het nationale parlement gelegenheid wordt geboden oin iii de voor-
bereidende Eise invloed uit te oet-enen op de inhoud en de grenzen vati het initiatiet-
of voorstel eti diannee voorwaardell te verbinden Jan het onderhalidelingsinandaat.
Het is il.zarotii \ ,iti belatig dat de Tweede Ka,iier wordr aatigespoord tor eeti
(pro)actieve houdi,ig tijdens de voorbereidende fase van kaderbesluiten. Als extra
stitiiulatis kiintieti de fiches dietien.-133 Del Grosso concludeert iii 2,)(MI dat de Twee-
de Kanier echter (te) weinig gebruik inaakt vali de mogelijkheden die het toezenden
vati de fiches biedt.'34 Verder nieent zij dat door "(...) het - nalaten van - handelen
\·ati  de  Tweede  Kanier inet betrekkitig tot de.fidics [ten  aanzien van  richtlijnen;
EAMVJ (...) de Kanier in deze t-ase van de besluitvonning een stap terug Ilijkt] te
doeti reti gunste van het Europees Parleiiient."'23 In de derde pijler is dit zeker niet
geri·enst, tiu het Europees Parlenient een zeer beperkte rol heeft. Terwijl het Euro-
pees Parlement iii de eerste pijler kati worden aaiigenierkt als niedewetgever, is de
functie bij de strafrechtelijke sanienwerkitig adviserend.'2" Over de derde pijler kati
niisschieti wel wordell geconcludeerd dat een ativachtende houding van nationale
parleiiietiteii de politieke iiiacht v.iii de regeritigsleiders eii de iiiitiisters zeker iliet
otigutistig beitivloed[.

i..f..i Pr,iktiik i,aii dc mittii,itii,iliartitotiiscitic v,1,1 (111(1,eriecl} strafrecht door kaderbeshii-

t('11

3.5.3.1 Scliets v.111 de opbouw vati kaderbesluitell aangaatide niateriee| strafrecht

Iii artikel I sta,711 tiieestal de defiiiities van verschillende begrippen die iii het betret--
fetide kaderbesluit van belang zijn.337 In de daarop volgende artikelen konien veelal
de stratbare feiten aaii de orde. Nadat de stratbaar geachte gedragingen zijii 0111-
schreveti is er veelal aandacht voor thema's als deelneniitig (aan uitlokkitig), uitlok-
kitig. tiiedeplichtigheid eii poging. Iii de regel volgt daartia de datisprakelijkheid van
rechtspersoneti eti de feitelijk leiditiggevers. Hieruit blijkt dat de Europese Unie zich
11iet zuiver richt rot 'bestatiddelen' (hetgeen op zichzelfal een ruinie term is)'38 niaar
zich ook uitstrekt over deze leerstukken. Kaderbesluiteii die zich over algenietie

taire be,·oegdhe,le ii i )e! Gros,0 2111 1( 1. p. 47-73. Voei maiic i„·.111 ti ie iii ii g dat eeti duidelijk Illall d.1.it 110-
dig li. eeli m ai i da at d.lt 1 4 ge liasee i·d 06, reii bred e Li i SC mfle 111 het parle,ize i it. Zie Voertii.i i 3% 241114. p. 42.

323 Zie 4 2.4.3.5 (,·oettioot 218)

324 1)el (;rosci 211{111, p. 174.

325 1)el (.;ro<,0 24111(1. p. 177.

326     Iii de loop der tijll ix de rol ,·m her Eurcipees I'.irleii,etit  ·el ,·erste;·igd. zie § 3.-1.2.
327 Iii her k.iderbed uir dat zich richr op ile be4trudi ng ,·aii hulp\·erle i ii i W bi.1 illegale bilinenk 011 ist. illegale

d,)orrochi en illega.11 wrblijt-is dar buworbeeld liiet her ge$·.11.1 ).it kolii[ oliidat het kaderbesluit a.ilisluit
by cle defilitering m een richtlijl, m naar de mhoud ,·ati dit laat,te rechtvinstrument „·ordt ge ·ezen. Zie
PbEG 211(12. L 328/1..irtikel 1.

328 Zie § 3.4.4.4.
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strafrechtelijke leerstukken uitstrekken. gaan buiteli de beperking \·ati artikel 31 lid I
/..otider e VEU. -

Ten aatizieti van de straffen is tiiet enige regelitiaat de ovenreging te vinden
dat lidftaten de tiodige 111.1.irregelen 1110eteii neilleil 0111 de 0111schre\·eli gedi.igiiigeti
te bel traffeti illet doeltreffetide, eveiiredige eii .ifichrikketide strafrechtelijke fatic-
ties.'3" Bij de satictionering vati rechtspersonen is deze foniiulering veelruldig
opgenoiiien.  zij  dat  daar  de  toevoegitig  'strafrechtelijk'  doorgaans  otitbreekt. "1
1).aarnaast worden vaak expliciete eisen gesteld a,in de str.iti Bij de itidividuele
<trafreclitelijke aansprakelijkheid kan wordeti gedacht aiti de rerpliclititig dat de
lidstaten iiioeten voorzien in vrijheidsstraff-en die aaiileiding kiinnen geven tot
uitleveri,ig.'12 Bii reclitspersotien wordt veelal over\vogeti d.it de saticties "(...) al
d.711 tiier <trafrechteli-ike geldboetes" 011ivatten. 1)aartia volgt regelniatig een lijstje
11iet niogelijke andere saticties zo;tls plaatsing onder toezicht vati de rechter eii eeti
recliterlijk bevel toI ontbinditig

Iii kaderbesluiten kiltineti geen mitiinititiistraffeii worden voorgeschreven.
Verklaring 8 bij hit Verdrag vati Anisterdani bepaalt dat lidstateti tiiet gedwongen
kuiitieti worden toI de itivoering vati tiiitiiniuiiistraffen. 111 het k.iderbesluit is eeti

-,Haltertiatiet- geY'titroduceerd:  de  illinimale  lilaxitilunistrat.'' '  Ati  sich  lijkt  illij  hier
weitiig tegen iii te bretigen.-'34 ik wil echter twee katittekenitigen pl;larsen. Iii de
eerste plaats wijst Buruma op de eis iii het kaderbesluit inzake terrorisiiiebestrijding
"(.. .) dat voor deelneniing acin een terroristische groep het stratiiiaxiliiutii niet lager
is dati 8 jaar, hetgeeii otis latid tot wetswijzigitig noopt otiidat deeltietiiitig aaii eeii

" 333

critiiinele orgatiisatie een stratinaxitiiuiii van 6 jaar had. Hieruit kati worden
geconcludeerd dat ook de niitiiniale 111axiniutiistrat- itivloed kall uitoeteneii op  het
Nederlandse st:rathtelsel. 33(. Ten tweede ontwikkelt de Unie zich stapsge\\·ijs. vaak op
een logische, voorspelbare wijze. Op het motiietit dat lidstaten instenitlien iliet het

329 Vergelijk § 3.4.4.4.

3311 lie bij,·oorbeeld k.iderbesluit 2111)2/ 629/J BZ vati de lt.1.id ,·m 19.12111 211112 i nzake bestri.iditig liteliseli-
Ii.itidel (111,/:G hwl . 1. 21)3/1). artikel 3 eii k,iliei·besluit 2111)2/475/ji3Z wii de Ita.id wii  13 juiii 21)112
ilizike teri·oriviielie.trilding U>1,12:(.; 211112, L 164/3). artikel 5 lid I. Met 11.liiie iii m·htlijlieti ic deze Ii,r-
muleriiig gebruikelijk.

331 K.,derbedilit 2111,1/383/JBZ, artikel 9: k.iderliesluit 211( 12/629/JBZ v.,ii de lliad \·m 19 juli 211112 inz.ike

best 1 1,11,1 g m eliwii h.111,1:1. artikel 5 : kaderbed mt 311114/ 6,8/JBZ ,·.iii de Ila.id \·.111 22 Liei. mber 3 1113 ter
bectrifilitig\·,iii sekgiele ziitbitititig \·ali kitideretien kitiderp<irilogi·.ifie (1'bt.l  2(Ill. L 1.3/44). artikel 7.

332 (ic,k kati her zijii dat strat\-erm·aretide Oilistalidigliedeii (bi.i,·ocirbeeld k.iderbetu it 2{1114/68/1BZ ter

bestri cliii g u 11 :eksziele iii rbuiri,ig v.ati ki! idere ii en ki,iderp,inic,grifie. /'ht:( .2(11)4. L 13,'44. artikel 5)
of strat-verni ililieri tigsgroliden (kaderbecluit terroris,11ebestri.idi ng 2< )11 2 /475 /1 B Z. artikel 6) \,·orde 11 ge-
11„em Li.

333 1)e recliter'Uke str.iftoetiietitigs\·ruheid blijft ila.iritiee belic,Lideli.

334 Zie I)e Hullu & Verheileii 2£)1)2. p. 711(1.

335 Butlitti,1 21 (12b. p. 1 17.

33(,     Iii k.iderbeduit 2()1)2/946/.11)Z \·iii de R.wd \·.Iii 28 no\·eniber 21 112 tot wrverkiiig \·ali her stratreclite-
l ij k k .id er vo or d e best rij di l ig \-al l h u l p \· er l et i l i i g b i.i i l l eg a l e b i : i n e ti ko ii i st . i 11 e ga l e d ( , c, m,ch t en i 11 e ga.1 1

i·erblijt (PhEG 211112. L 328/ 1) u·orden de lidstateli \·eFlich r ,·ocil· eeli bepa.tide gedragiligeeli 1111,1iliiale
111 axim u mstr.ifi'„or re se|iril, eti (artike 1 1 liil .3). Iii lid 3 1\·or,lt „j,getiterk I il.Ir - 01 1,ler bep.1.ilde \·oor-
„·aarden - die $[ratbedreiging illag wordeti \·erlaagd \\·atineer dat licidig is, ocir de coherenrie,·.iii het
11.lti<)11.1.11 straffelistelfel
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gebruik van de niininiale 111axiniunistrat- zetten zij wellicht een bewegitig iii gatig
oiii uitei,idelijk te konien tot geiiieenschappelijke niininiumstratl-en. Anders gefor-
11izileerd: het is iliet otiwaarschijnlijk dat het itistruiiient vati de nlini11111111-
maximilliistr,it- eeti voorloper is van disctissies over bijzoiidere stratiiiitiitiia. "

3.5.3.2 Otiderwerpen v.in hartiioiiisatie en rechtsgrondslage,1

De vraag kati wordeti gesteld ofkaderbesluiten, die op rechtstreekse wijze verplich-
tingen aati de nationale wetgever opleggen, alleeti zijn gekoppeld aaii artikel 31 lid  1
otider e VEU: oetenen deze rechtsitistrii 111enten etikel invloed uit op bestanddelen

vati stratbare feiteii en straffen 'op het gebied' vati georgatiiseerde criiniiialiteit,
teri ori ille eli illegale dnigs hatidel? '"'N

limiiddels zijn kaderbesluiten aangenomen op onder tiieer het terrein van val-
setiiunterij; slachtoffers in stratzaken, betaaltiiiddeleti inders dati cotitaiiten; witwas-
seti \·an geld: genieetischappelijke onderzoeksteanis; aatihotiden vati verdachten ill
de Europese Unie; terrorisnie: inensetihandel; illegale biniienkonist, illegale door-
tocht eii illega.11 verblijfi nlilieu; corruptie iii de privd-sector: bevriezing van bewijs:
de sekfuele exploitatie vati kitidereti en kitiderpornogratie; de cotifiscatie van op-
brengsten van niisdrijven; wederzijdse erkenning van geldelijke saticties; eii aatival-
leti op inforniatiesystemen.3"' Sonimige kaderbesluiten dienen een duidelijk 'Euro-
pees' doel, zoals de bestrijding van seksuele uitbuiting van kitideren en kinderpomo-
gratie. de bestrijditig vaii ilieiisetihandel. terrorisiiiebestrijdiiig eii de bescheriiiitig
tegeti valseiiiutiterij. 1)at ligt wellicht anders bij bijvoorbeeld het aaiigetiotiieli (en

34iIiniiiiddels vertiietigde)   kaderbesluit inzake de beschemiing Van het milieu door
middel van her strafrecht. iii lijn hieniiee ligt het voorstel tot eeii kaderbesluit tot
versterking vati het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging
vatiat- schepeti.  War betreft de iiiateriitle ondenverpen stelt Vervaele dan ook dat
deze zeer uiteenlopend zijn, en dat zij tiiet akijd kutinen worden gekoppeld aan
zware critiiinaliteit.'i' Nu is dat ook iliet tiodig: 111aarregeleti kunnen itii,ners wor-
den getiotiieii 'op liet gebied' vati georgaijiseerde critiiitialiteit (hetgeeti ruitii kati

337 Zle [ )e 11 uliu & Verlieljeti 2( 112, p. 74111. Zie of·er de Eu ropece aliibities op het terrei„ 011 de strafrech -

reluke wnctte, Groetiboek <1·erde oliderliii ge a.inp.iw tig, „·ederzijdce erketilitiigeli re m itl·oerleggi ng
wil vr.iti·echteli.ike wicties iii ile Europese Utiie. (1)M(2(11)4) 3.34 def:

338 Zie ook § 3.5.1. (.)\·er ile vituatic onder het Verdrag wii Maastricht merkt Klip op Jai "(...) iliet Lie

.i z i rl il i sc l i e gro t i df I 4 \-,11 i b e d u i te, 1 ( ... ) w 1 K e e i i l oo pj e 1\\·ordtl gelio,iieii." Zie Klip 1997. p. 666.1)e
, r.ia g i. „t het ze|file *Im,lpullikati \\·01·den m ge liolizen m·er ile praktij k oililer het Verdrag  .iii Aii ister-
Am.

339     Vi.ide litik <http://eurcipa.eu.int/cotiini/ju*rice_hoiite/\\·ai/index.htni> (site \·ande C.oilitilisvie) ka,i
tiiakkeli.lk Inzicht „·Orlien verkregeti in orider aliclei-e .1 J Ii gel i ot i i e n i i i i t ia ti e ve 11 op he t t e rre i i i , ·a t i d e p o-

litiele m lu *tirle le wilelln·erking. 0 ok Lie Raad ,·oo zier ill e eli (mili,ier [ciegatikeluk) 0,·erzicht. zie ile
litik <hrip://ue.eu.muciti*.3_t-0/slio#,·1'age.ASI'?laiig=eii> 91,11:,·u,·, Mill,·1/ c·,1,1/i,illl ,71ioli.i, /H.1).1)eliier
geiioe!11,le k.iderbe luite,1 9[,im i,ier .illetiiaal op deze  ite verilield.

34(1 Zie H\·J EC; 13 ,epreliilier 2IR& , z.i.ik ( -176/(13../iti: 2(1115. p. 111111(1 (Cottiliii«ie/1 a.id).
341 Ver\·aele 2111)4. p. IN. Verge'Uk Veritieillen 21)112.i. p. 68-7(1.
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woi cien itige, zild), '43 terroristiii eli i 11 egale dnigs lia Iide!. Ec 11 be pa Iii ig iiiet eeti grote
reikwijdte (zie ook reeds § 3.4.4.4)

Belialve de - weinig verrassetide - ritilile illrullitig Vall de drie critiiinaliteits-
roniieti uit artikel 31 lid 1 onder e VEU. kati wordeti geconcltideerd dat er (op
beperkre schaal) ook (iiii,iiiiiutii)haniiotiisatie vaii ilier-111.iterieel strat-rechtelijke

34 1  .aspecte,1 plaats\·indt.    tier Derreft dati in de regel oilder,\'erpeti die rerbaild holideti
tiiet eeti bepaalde - voor her sirafrecht rele\·allie - pri,cedtire. Eeii \-uoibeeld is her
kaderbesluit ilizake de positie rail het slaclitotler iii de ftrati,rocedure. '44 Op\.alletid
i:, d.ir iii over\\'egitig 4 vaii het aaiige,10111cii k.idcrbc<luit <taat di,t de lid:,tateil Op
grotid vati de artikeleii 31 eti 34 lid 2 otider b VEU over dietieti te gaail tot het
otiderling aanpassen vati wettelijke eii bestuursreclitelijke bepalitigeii voor zover dit
nodig is ter verwezenlijking \·.in het bepaalde doel. Iii her oorsprotikeliike initiatiet-
\-ati Porttigal wordt als rechtsgrondslag de artikeleii 3 I otider e'4' eti .irtikel 34 lid 2
utider b VEU aange,·oerd.'46 Hieruit blijkt dat iii het a.itigetiotiieti kaderbesluit bij
artikel 3 1 ' otider e' is konien te vervallen. Uit de itihoud van hit kaderbesluit. eii
e.ezien lier feit dat de inhoud is gebaseerd op artikel 34 lid 2 otider b VEU, blijkt dat
er sprake is vati hai-tiionisatie. De specifieke bepalitig itiz.ike de haniio,iisatie vati her
strafrecht die het verdrag ketit, wordt echter iliet zo expliciet aaiigehaald. Is deze
wijziging 111isschien gelegen in het feit dat de bevoegdheid va,i artikel 31 lid 1  onder
e VEU zich niet uitstrekt over het strafprocesrecht? Verhelderetid is ook het voorstel
tot eell kaderbesluit van de Cotiiniissie over bepaalde procedi,rele rechteti iii straf-

347

procedures.    De Coninitssie geeft aan dat de juridische grondslag voor het kader-
besluit artikel 31 lid 1 onder c VEU is: "1.,isitri,W rottip,itil,ility fait I,i· achici,ed, i„ter
alia, by prot,idill -for some approxilitatioll  oft,Ii,lit,im,i proccd,tral niles ilt  tlic .\Ic,ill,cr States

" ;48sO as to elihillice litittital tnist mid co,ifidelice.
Te,i aanzieti van de rechtsgrondslag \·ati lie kaderbesluitell die procedurele

kwesties betreffen. kan worden opgetiierkt dat - uiteraard - altijd artikel 34 lid 2
onder b VEU wordt aangehiald. Bij her kaderbesluit inz.ike de statils rail het slacht-
offer iii de strafprocedure wordt - zoals zojuist opgetiierkt - daaniaast nog vcrwezen
11,1.71 artikel 31 VEU. Deze algeinene verwijzing is ee,1 veilige ketize.'4" Op grotid

342 Itidiell ile terlil 'georgatiiseerde crimitialiteir" 111 Elir„pee, \·erb.md /cer rilitii „·orilt mge,·uld. 1+ ergeeti

.prake \·.111 da.iii\\-erkeli.ike uitbreiding ,·.1,1 m.itcri ec 1 ,tratrech reli.Ik e ge Iiiede i i . 1 )e \ r.i.ig 1* d.1,1 of-,ic
ter,11 „·el geschikr 19 ,·oor he[ bepale,i ,·.in de mh<,ull \·.iii eli de grelizeit .1.lit de 11.irtiic,Iii*.itiebe\'c,egd-
heid. Zie § 3.4.4.4.

34.3   Ch.enge,i, \·.11[ op dat orider de ,·oorstellen t<,r k.lilerbe luikii liieer prc,ceditreel getitite imu.itie\·en
zitte,i d.iii bij de a.ingenoinen k.iderbeduiten.

344 K,iderhecluit v:111 Lie 121,id #ali l A 111.1.irt 21 Hll i tiz.Ike ile :t,ir .5 \ .111 liet fl.Iclitcitlt·r 111 lic ur.it'pri k edure.

M,i:(;  2 1 H ) 1,   1    8 2/  1.

345 Artikel 31 VEU bevat iii lillI() gee,1 \·er*hille,ide ledeii.

346 Phh'(; 2),LC 243/4.

347 ('OM (211(14)  328  der.

348 (.:OM(ZIN)4) 328 final. p. 12. Vergelijk (:ONW+ 211113b, p. 913.
349 1)e ,·er\\·i.izing niar ,irtikel .31 Ii,1 1 VEU. 101,der de ,·erivielding ,.1,1 66,1 ,·.iii de ,pecificke wmeti ,·er-

kii 1,44\ ortiie, 1 10 h r i k on\\·e 11+el U k. Z 4, \1·orilt nier 7!clit ba.ir „t-de h dit.ireii \·m I i ieititit 7 i.ii i d.it het 1,e-
treffende Eitrc,pese liesluit bitili: 11 cle vr,ifrechteliJA: 1 tiiei ir#·erk 1,18·<,rtite,i /O.11: uitgez,·erk[ iii .irtikel
31 hd 1 VEU \·.ilt. Vergelijk 3 3.4.-1.2.
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ran de red.ictie v.iii zowel artikel 29 VE U als artikel 31 VEU is immers haniionisatie
van andere bepalitigen dan bestanddelen van stratbare feiten en straffen niogelijk.
Opvallend is dat iii andere kaderbesluiten een beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld
artikel 31 lid I otider .1. c eti e VEU,'5" artikel 31 lid 1 onder a VEU,'5' artikel 31 lid
I onder .1 eti b  VEU'.2 eli slechts artikel 34 lid 2 onder b.1,3 Hientit blijkt dat het
k.iderbeslitit ilier k)uter is gekoppeld.zatiartikel 31 lid I onder e VEU. eti dat kader-
besluiteti niet alleeti iii\·loed uitoefetieti op bestatiddelen van stratbare t-eiteti eti
stratten iii de verschilletide natiotiale rechtsorden.

3.5.3.3 Rol vaii de lidstate,1

Van bel.ing voor de waardering van her harnionisatiestreveii iii de praktijk is dat het
de lidstateii zijii die, aldits Vervaele, 'een patioplie aaii voorstelleti' itidieneti."4 1-)it
iii tegenstellitig tor de Cotiiniissie die op basis vati her scort·board werkt aaii het
vastgesteld progr.1111,11,1, zo tiieetit de aziteur.354 War betreft de itiniiddels aangetio-
111eii kiderbesluiteii k.,ii wordeti opge,iierkt dat de Cotiiiiiissie veratitwoordelijk is
voor: de bestrijding \·an seksuele exploitatie van kinderen en kiliderpornogratie; de
bestrijdiiig r.111111eii:setihatidel, terrorisiiiebestrijditig, het Europees aanhozidingsbe-
vel: de bestrijdiiig vati fraude en vervalsitig iii verbatid met atidere betaalniiddelen
daii cotitanteii; en aativallen op intonizatiesystemeti. Op deze lijst is weinig aan te
merke ii. De 11ieeste onden\·erpen passen prinia bij de bevoegdheid van artikel 31 lid

'B" ,1 onder e VEU. War betrett de nieer recelite voorstelleti-   ligt het inijns inziens
anders. Behalve de bestrijdiiig v.111 racifnie. \'reeindelitigeiihaar eii illegale drugsh.711-
del, richt de Commissie zich onder meer ook op de verontreinigitig vanafschepen,
de procedurele rechreti iii st)rafprocedures, eii een Europees bewijsverkrijgitigsbevel.

Teti aanzieti \·ati her oprredeti vati de lidstaten tiiaakt Vervaele iii 2(,1)4 otider-

sclieid tus s en hai 1110 tiisatievoo rstellen eti besluiten die iii werki tig Zij n getredeti . Hij
stelt vast dat bij de eerste categorie her 'gelegenheidsgehalte' hoger is. Hiemiee wil
11ij toI Likdrukking bretigeti dat juist naaniiate de strafrechtelijke sanienwerking
bintieti de Europese Unie in tijd vordert, lidstateii steeds vaker kaderbesluiten
itiitifreti die veelal zijii itigegeveii door nationale politieke agenda's.357 Ook op

3511 K.1,lerlie,lui[ 211111 /54119JBZ \'.ill lie 11.1.id \·.111 26.lulit 21  )1 inzake het \\·im·.issen \·.ili ge|ll. de identiti-
c .1 ti e . c ip .p,) 1 ·i n g . b e \ · ri e z i l i g. m fie sl .i gii : m 11 1 % e l i c, ) 11 fi s: .I ti e \·a l i h u l pi 11 1,1,1 e l e t i e t i \· a ti op b re l i gs t e l i \ .i i i

lili:dl'U\eii. l'blfG 2 1{11. L 182/1.
351 K.id et·be+lilit 21  113/ 577/jBZ ,·.iii de R.1.id \·ati 22 Jult 211113 itizake de ten ii m·oerleggi ng iii de Europew

Ulite \·aii be,11#wligeii tor be\·riemig \·ati \·oem·:rpeti ot-be\\·ijfs[ukke,1. PbEL ' 21 X 13. L 196/4.5.
352 Kaderbe+Iuit 213112/384/.IBZ \·.ili de 11.1,id \·ali 1 3.Ailii b)()2 betretikilde her Europees .1.,tihouilitigobes·el

eli ile proced Lire, \·.iii m·er|e ·eritig t il,Se n cle 11,1.[.tte n. IN,L: G  2(1* )2.  llc)2 1/ 1.
353 K.iderbe#w[ 211{12/41,51137. \·aii de ll,iad \·m  13 juiii 21)112 tiizake gemecti,chappeli.Ike c,!iderzoeks-

t..1111: /'bE(.: 211112. L  162,1.
354 I)it geldt ocik #·001- lid+raten die priticipiee| tic,gal .tfu·i ze,id st.lan tell opzichre vall eurcipemiscrilig \·ati

hiturati·eclit. Zie Ve,·\·aele 2(1(14. p.  18.
355 Zie \·cierlioot 21)2. V.iii 2(111() u,t en itiet 211113 hebbeii de lidstateii ilieer \·oors[ellen gedam liall de

(:mitiliv le. lil lia\'Olgillg \'.Ill md-JBZ-ci,1 1 11111 ss.1 m vre It Luilt-(ird 5 I tege 11 38. Zie Lu dti,ril 2( H )4. p. 29.
35(1 Ik .loel hier <,p ,· ,01·% elle,i uir 2111)4-2411)5.
357    Ven·.iele 211*)4. p. 18. Zie bij\·oorbeeld ook 1)eli Boer 2(1114. p. 123 eli WRIt. Sl,tel',1,11·<lie/ic·iti ill ch

Etirop,i/,red,· C -im· (r.ippcirt lir. 65).1)eti H.x.ig: Sdli Uitge,·erv 211(13. p.  1711: "Nietzelden proberen lids[.1-
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nationa,11 niveau is zichtbaar dat liaar aanleiding rati bepaalde gebeurrenisseti de
pi,litieke .iatidacht \·erschuift eii tiier zeldeti iii „·e[3\\i-izigi,iweii restilteert. Zo kall
wordeii ged,acht aan de otitvoering vati C;ert-J.iii Heijii. Mede miar aatileiding
hier\·aii werd er iii de tiatiotiale politiek diSCUSfie geroerd over Atratbare \·oorberei-
diiig, \\·aartia eell wetswijziging \'olgile."N

W.it betreft het gelegetiheidsgelialte· bij (\'c,c,irtelleti tor) k.iderbesluitell her vol-
getide. Bij de beantwoorditig vati de vraag of-iiatioliale belailtell in sterke niate een
rot speleti, is het eerste aanknopitigspunt welke lidwta.it liet illiti.itieftice,iit. Aange-
lic)tiieii niag worden dat een lidstiat slechts actie olidertieetiit w.ititieer \\·c,rdt ver-
wacht dat Europese betiioeietiis eOn eii ander zal vergetiiakkeliiketi roor her eigeti
land. Atiders geforniuleerd: eeii vonii rati eige,i belaiig speek .iltijil \\ el een rol. D.it
betekent echter niet dat er dus sprake is \'.iii eeti hoog gelegetiheidsgeliake. Een
ilation:,al probleetii k.111 71 geruiiiie tijd bestaa,i, eii k.1,1 ook worden ciraren iii
atidere lidstateii.""" D.Iarbij koiiit dat de vraag wie het itiitiatieflieetiit ilier allesbep,1-
leiid is. De iliteitidelijke redactie v,iii het kaderbesluit is itiiti,ers eeti „·eergave v.iii
de standpunteti vati alle lidstateii iii de tlissen lieli gesloteil cc,iliproillissell. Het is
zeer goed tiiogelijk dat een lidstaat een sterke stetiipel drukt op de otiderhandelitigen
zonder initiatieffienier te zijn. Het is daii ook iliet eetivoudig re achterhilen door
wie eti op welke wijze tiation,ile belatigeti wordeti do<,rgedizikt.

Al deze aandachtsputiteii terzijde. is het interessatit te bezieti welke lidstateti
vet·atitwoordelijk zijn voor de aangetiotiien kaderbesluitell. Want de initiatieflietiier
verraadtiii ieder geval etiige belatigstellitig iii bet tlieiiia, 0111 welke redeti dan ook.
Over de aangenomen kaderbesluiten kan worden geconcludeerd dat Fratikrijk de
iiieeste itiitiatieven heeti getionien. De republiek richt zich op fitiaticifle criniin.ili-
teit (witwasseti), tiieer procedi,rele avpecteii (de berriezing vall be\\·ijs eii her kader-
besluit iiizake de genieetischappelijke onderzoeksteatiis) eti de illegale bitinetikonist,
doortocht en verblijf. Frankrijk ziet zich bii de nicer procedurele kaderbesluite,1
gesteund door atidere lidstaten: Zweden eli Belgie zijii betrokketi bij de berriezing
vati bewijs: Spanje, her Veretiigd Koninkrijk en wederoiii BelgiL; bij het kaderbesluit
betreffende de genieenschappelijke otiderzoekstea,iis: eii het Vere,iigd Koni,ikrijk en
Zweden bij de wederzijdse erketining ten aatizieti van geldelijke saticties. I-)etietiiar-
keli is initiator van drie aangenotiien kaderbesh,iten: de corniptie iii de pri\·0-sector.
de beschertiii,ig Vall het illilieii eii de cotifiscatie vaii opbretigsten v.111 111isdrijreti.
Tot slot: Porttigal is de itiitiatieffieiiier vati her kaderbeslitit itizake slachtoffers.

reli eeii liatioliale cnfic iiie(le re be,wereli dc,or de/e.ils gemeetisch.ippeltik F.urcipee, prcibleelit te pre-
„ii[:reli m re .ige,idereti (,1:jik bil\Mirbeel,1 .iati ,1. 13:lgi che regerilig ille lia.ir .1.111!:iditig \·ali de
1 )utroux-,iffaire' sekvueel micbruik un kilidereti .ige,ideerde).

35H Artikel 46 Sr. BU ile in,·oeritig wii iii[ arrikel 1111 ()<)4  ·erd lier be:t.mil,leel '111 ,·ereliigilig' cipiwii„ineii.

0111 Li.i t a I i,e it i ee 11 \\· eril ged .i g h t d a t bi i il e oi i n· oe ri l i g ii i e e rd e re pe rs i) i t c t i i,·.i re t i b er ri, k k e, i . U i t e m de l u k

bleek liat fleclits Ocii lit.iii i·er.itit„·(wrileli.lk \\·,1  %·cior de,e :tr.itli,iregecir.,gilig. 'Iii#·:rer,igilig' Am·en-
gelis 111 2(ii ) l ge chrapt ii,i.ir .1,1111ei,ling 1.iii de uiti·wnlig .1.111 liet liiter,1.1[1„11,)1 Ver,ir.ig ter liescrudiIig
,·aii de filiacicienng ,·.iii terrorisiiie.

359     Voord.it tor Europees optre,len \,·ordt m·erge,4.111. nioet a.triliet wbsidi.in[citsbegiiisel \\·ordeti getoetst.
Vergeluk V 2.2.2
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Duitslatid voor het eerste kaderbesluit op het terrein van de bescherining van de
euro, eti Zwedeii roor het vervolg daarop. Bij de huidige voorstellen is de bijdrage
r.iii Deneniarken opvallend: eeti ilikiatiet-op her terreiti van cotifiscatie. de verster-
kitig v.in satiien\\·erkitig tiiet betrekking tot beslissingen itizake vervallenverklaringen
alsook de opsporing eti vervolgitig van otider andere oorlogstiiisdrijveti. Daarnaast
kan worden gewezen op Griekse aandacht voor het Iic bis iii idc·iii-beginsel, eii op
Belgie itiz.ike de oprichting van eeti Europees tietwerk vati natiotiale contactpiinten
roor her herstelrecht.

Uk de voorgaande uiteetizetting kaii worden at-geleid dat de Europese siraf-
rechtelijke samemverking gevoelig is voor gelegenheidswetgeving. Opvallend detail
is dat een Eurosceptisch land als Detieniarken twee voorstelleti initieert die procedu-

  )11rele aspecreti berretten.     Tot op hedeii is - voor zover 111ij bekend - geen kaderbe-
sl,iit tor stand gekomen op initiarieivan Nederland, dat als lidstaar toch bij de pro-
Europese latiden hoort. De ritinie bevoegdheden iii de derde pijler van de Europese
Unie. als gevolg vati de nog ruitiiere doelstellingeti, worden benut op een wijze
w.,arbij 11.itic)Iiale ovenregitigeti o\·erduidelijk eeti rol speleti: geheel in overeeti-
steniniing niet het intergouvertiementele karakter van de sanienwerkitig.

3.5.3.4 Evaliiatie

Op grond van artikel 31 lid 1 onder e VEU 1110et hailiionisatie vati illaterieel strat--
recht 'geleidelijk' plaatsvitiden.-"' Vemieuleti inerkt iii dit verband illijils inziells
terecht op dat her iii praktijk verder gait dan geleidelijk haniioizisereti. '"3 Hij sigtia-
leert dat vooral na 2()11(1  " ( . . . )  iii ijltetiipo eeti  proces van strafrechtelijke 'hartiionisa-
tie' lis} iilgezet rotid een wel erg brede waaier van donieineti. (.. .) De dyiiatiiiek vati
de wei-kzaatiihedeii die de JBZ-Raad op het vlak van hamionisatie van strafrecht
sitids een kleitie twee jaar is begitineti te ont\\pikkelen, gait iii de praktijk 111.a.W.
ontiegelijk verder dan de 'geleidelijke' harniotiisatie op het vlak van 'georg.iniseerde
critiii,ialiteit, teriorisiiie eti illegale drugshatidel' die het EU-Verdrag \'oor ogeti
had.

„#0
De wens 0111 op verschilletide rerreitieti toI getiieetischappelijke lilillinlitill-

tioniieti Ie koizieii, is blijkbaar groot. En dat daarniee grote vaart wordt geniaakt, is
ook duidelijk.3'.4

Volgetis Burutii.1 illustreert de praktijk oiider de derde pijler vati de Europese
Uiiie dat er nagedacht moet wordeii over hoe ver de lidstateti kutinen gaaii tiiet het

*3kiezeii \·ati onden\'erpeti die gehartiioniseerd nioeten worden.   Vinuit de oor-
sprong v.iii de Unie gedacht, de Eiiropese Getiieetischap, zou het niet vreetiid zijii
oiii delicteii die 11aar liuii eigeti aard eeti gretisoverschrijdelld karakter hebben ot

361 ' Zie c),ik -iettioiit .353.
81 Niet Iii de beteke,its \·an mitititiumliariiionNrie. zie § 3.4.4.4.

3(,2 Veriiietileit 211(21,. p. 3.

3 (,3 Venizetile,1 2111)2b. p. 3.

364      Op\·allend iii dir \·erballd 1, n·ellichi de < oil,r.Kerilig (oilder aliciere m i )eli H.lag) dat de ollizectilig \·,111
kiderbe luitell Ilie[ alti.ill :\01,poedig eii ad:qLIJJI ge.c|liedt.

365 Buruiii.1 2, 111211. p. 1 1 6.
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k,inneti kiijgen, als uitgatigsputit Ie neiiieti. De realisatie \-ati de ititenie 111,irkt. her
\\·egvalleti vati de bititiengrenscoiitroles, heeft itiitriers de roep 0111 strafrechtelijke
samenwerking versterkt. Behalve dat met eeii beetie creativiteit criminaliteit vaak als
grensoverschrijdend is aan te nierketi. illoet er ook aatidacht wordeti geschotiketi
.iati de Iici oriftitatie \ 211 Swart. *' Met liet Verdrag vati Aiiisterdatii is imillers de
ruillite vati vrijheid, veiligheid en rechrvaardigheid iii her le\'eti getoepeti, w.1.irdoor
de str.it-rechtelijke sanienwerking niet itieer eeti (louter) cotiipenseretid karakter
heeft. Klip signaleert eveneens een vergaand Europees optreden. Hij wil daarin

#rbeperking aatibrengen door 'gretisoverschrijdelldheid' ali criterititii te h.ititereii.
Ik vraag niij at-iii hoeverre 'grensoverschrijdendheid' past als criterizini iii de huidige
derde pijler. Het lijkt er eerder op, mede op grond vati de itivulling die de Europese
itistellingeti en de lidstaten aan deze aiiibitie hebbeti gegeven, dat het crefren vaii
veiliglieid de tioriii lijkt te zijn. Daarnaast is de itivulling van deze vortii van saineti-
werkitig erg gevoelig voor de otiistandigheden iii de verschilletide lidstaten. litegel-
:iiatig wordt gewezen op het incidenterikirakter van de initiatieven iii de derde
pijler. Alhoewel eeti zekere illate van flexibiliteit voor de oniwikkeling van de
Europese ititegratie zeer belatigrijk is, is het zaak de niarge zo te nenien dat er iiog
steeds sprake is van begrenzing. Met het criteriutii 'grensoverschrijdetidheid' als

W,8  . V ileidraad. worden echter natiwelijks grenzeii in het leven geroepen.    waar0111 zou
een lidstaat dan niet priinair denken aan eigen belingen?

Aan het slot van § 3.4.2.4 concludeerde ik naar aanleiding van de invulling van
de ruiinte van vrijlieid, veiligheid en rechtvaardigheid dat aaii alle betrokkenen bij
voorbaat veel speelruitii te wordt gelaten. 1)e meest logische gang van zaken is
bewaarheid: de ontwikkeling van de strafrechtelijke samenwerking tla de inwerking-
treding van het Verdrag v:iii Anisterdam, vitidt plaats zonder visie op het strafreclit
iii de Unie. Door het gebrek aaii een duidelijk kader - als gevolg vati eeti niiii
ingevulde, utopische doelstelling - krijgt incidentenpolitiek een katis. Ik wil betia-
drukken dat in de publiek toegankelijke beleidsdocumenten deze ni i 11 i te wordt

gecreferd, maar dat neenit niijns iliziens iliet weg dat er wei erg weinig richtstioereii

zijii voor het bepaleti vati het doel eti dits de grenzeii v.in deze bevoegdheid. Het
ambitieniveau van Europees optreden is blijkbaar erg hoog. Burunia nierkt op basis
van de aangenomen kaderbesluiten terecht op dat het optiierkelijk is "(...) dat illen
deze stratbaarstellingen wil hannoiziseren. Op dit illoillent wordt er algeiiieeti vanuit

366 Zie §3.4.1.
367    Klip steltin zij,1 oratie \·oorop basif van greliso\-erschrijdendheid de ,·itb.ikeliing tus ell liet natioii,ile

i,i,eati eii liet Europese lii,·e:iii te 1.,te,i pla.im·inden. Eui·opec: „ptredeli tii<,er :leclit, iik)gelijk 7ilil
i,·.itirieer eeii uratllair t-eit meerdere Ickli4 delicti heeti. l)e felectie \·.111 Lie7: feitell vitidr pl.i.its .1.iii cle
h.iiid \·,iii drie criteria: her stratbare t-eit hee fi 11,1.Ar iijii  ·ei·schulliti,F\·(ir,11 een gretiso\ erschri deii d k.ir.ik-
rer: opspori tig eli berechtii, g v.iti een derge luk feir 41 i itti ioet cip Euri, pees im·:.iu ii,it ider problei iim d.111
op Iiatioti.ial ni,·e.iu: eli her sti·,itli,ire feit moer gerel.iteerd zijii .1.11 eeii Eurcipee, beleidsterreiti. Zie Klip
hwh. p   12.

368     11it bereketiri}ier datik \·.in immng beii d.lt 'greliso\·enchri.idendheid  geetielikele rol nic,et cpelen. lk
cle 1i k \\·el d.it liet 7,1.ik li c, 111 de,vaarile ..in ilit be gri p nier te m . r„ hatteti. zeker .11  d()01 |. gge\eliil cri-
teriu111 op b.1:i, f,·a.mii beslis.111geli ii·Icieten \\·„rdeti geti„111eii
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„ W"gega.in dat hartiionisatie geen doel op zich is. Dat laatste lijkt tiiij een juist uit-
gatigpow.

Bij het bepalen van het doel van harinonisatie van strafrecht bieden artikel 31
lid 1 otider e VEU en artikel 29 VEU weimg ho,irast. Is het illisschieii 'het verge-
Iiiakkelijketi vati de strafreclitelijke satiienwerkitig'? S\,·art tiieetit dat uk her oogpunt

raii effecIii'r'ere wederzijdse sanietiwerking tusse,1 nationale autoriteiten "(. ..) echte
harliiotiisatie \·an wergeving, bepaalde rechnische gebiedeii daargelaten. Keen voor-
waarde is. Slechts zelden stuit de sanietiwerking op dit illoillent afop verschilleti iii
iizaterieel strafrecht."-2"  Otigeacht ot-deze stellitig wel of niet j,iist is, en ot-dir bij de
hartiiotiisatie \·ati strafprocesrecht anders ligt, teit is dat vatiuit dit perspectiet- de
noodzaak van Europees itigrijpen iii ieder ge\,al 1100it wordt onderzocht. Eeti atidere
nic)gelijkheid is het regetigaaii vati sq/i·  hai,cits  voor  de  critiiinele,1. '-'  Maar  ook
hiervoor geldr dat a.iii de geldigheid vati dit reniioede,i roor zover illij bekend geeti
oiiderzoek teti grotidslag ligt.'73 1)aarnaast kati de vraag wordeti gesteld ot-niet de
rrederzijdse ei kenizitig als Liitg.ingsputit. £7.111 ee,1 dergelijk streven nog betekenis
coekmnt.

Rest eeti laatste optiierking. Vervaele wijst terecht op het Feit dat de liatidhavitig vati
het strafrecht, ook ten aanzien van bepalitigen die zijn beinvloed door de Europese
Unie, is overgelaten aan de lidstaten.3 3 Dit is een zeer belatigrijk aspect. Valt ok-staat
daadwerkelijke Europese intergratie tiiet niet 'getiieenschappelijke hatidhaving'?'74
Wa iii leer hiertoe zou Nordeti overgegaati, kati wordeii gecoticludeerd dat lidstateii
6611 strafrechtelijke reclitsruitiite daadwerkelijk tiastreven. Voord.it het zover is, lijkt
het erop dat lidstate,1 visthoudeti aan de tiationale soevereiniteit op dit terreiti.

3.6 De beoordeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-

vaardigheid door de Co missie: vijfjaar na Tampere

Op 2 jittii 2(,(,4 publiceert de Coilitilissie eeti iliededeling over de ruillite Vall
rrijheid. veiligheid en rech[vaardigheid. Vijt-jaar tia Tatiipere is de tijdiangebroken
voor een e\·aluatie.-'-5 Hieruit blijkt hoe de Coniniissie denkt over de inhoud en de

3(,9 13,truiti.1 2(1132b. p. 1 Ic,.
371 1 S\\ .it-t  19A)4. p.  129-1.3(1.
371 03.4.3.3.

372    Klip Iiierk[ op dat her liler o\·erruige,id i, re *rellen dat de Europe+e burger+ die criilliliele geiti·agingeil
\\·ens:11 te plegeii op grotid \·,111 recht<\·ergelukilig 'cle be,re pick' kiezeit op eeti ,tratb.lai· tht re plegeli
'7...1 11·/U·n·,1., 1/Ii· i,thi·r en,iqi N'El   ,-in'zi·,i, n/li,.,t· 11410 ,/t, itot ri„11,11it  milt·/ *irc  i,ir,14·:cd iii tht'it·th'eth,m h), tht·
ilit'rt· t'x·i.,1(·11„' i,t,11/1,·rcm:,· 1,('til,·c·c·11 ilic· rn,11111,1/iu.,tia· Sy.,tc·,11., ilithin t/,c  E< '." Zie Klip 2'MI3b. p.  11 8.

373 Verilieiileii 211(12b. p. 3-4.

374 Buruiiia 21)112li. p. 111).

375 Iii het Lio, unlelit \\·or,ir ook .w liliaclit be <recil .wii ,le c,11 tu·ikkelitig \·aii nie u\\·e rich tv i ciere i i \·oor cle

[ockoimt. Zie ila.in·o<,r § 4.2.
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reik ·ijdre r.111 de strafrechtelijke satiietiwerkitig otider hit Verdr.ig r.ill Atiisterd.1111.
zoals die tixt iwiiie door Llc lidstateti iii de praktijk is gebraclit.

1)e (:0111111issie vatigt a.111111et het beliadrukketi dat er sprake is ran subst.ilitiele
LY,oruitga,ig op de nieeste :ispecte,1 ran JBZ. '-" D,1.irbij blii ti het (gelrikkig) tiiet. Eeti

c)p\·alletid pitiit vitid ik de .1.ilill.liht die de C:otiitizissie sclictikt .1.711 Lle kriciek il.ii dc
rooruitgatig op onevenwichtige wijze heeft plaarsgero,ideti door een z\\·.,ar acceilt
te legge,1 op reiligheids.ispectell. 1)e (.:0117111100ie weerspreekt deze op\'.ittilig (die
ook "(.  .) sonis iii de liiedi.1 tot uititig k\\·.1111"). ' - 1)e Eiti-(,pe0e ilitegratie is \'olge,10
haar irebaseerd op een zorgvuldig uirgedacht kader tell dietiste r.iii de beschertititig
\·.iii fit,idaijietitele rechte,1. Over her eigen optrede,111ierkt cle (2„illilissie Op d.it Zij
.litiid reel 11ic,eite heeft ged.1.1110111 de bal.zis tussen vrijheid. \'eiligilieid e11 iecht,·.1.,1»
digheid te verzekeren. Mij lijkt dir tiier gelieel 011\\'aarscliijtilijk. Zoals ik .11 regeliii.1-
Ug heb betiadrukt. zijii hit de lidstatell die als iliotcir \·ati de otit\\·ikkeli,ig \·.iii de
derile pijler kittitieti worde,1.1.itigeiiierkt. Watitieer de C:c),11,11issie rege'liwiclit k.,11
bied,11 a.111 repressieve. eenzijdige besluitvorniing is dat Iiioui tiieegenoiiieii. Zeker
watitieer de 1-01 \'ati de C ,111111115ie iii de toekotiist 111isfi-hie,1 n·el groter wordr. '- " 1 )e
c,verwegitig r.in de C.Zonitiiisfie kotiit iii eeti ander d.lglicht te sta.111 bij leziiig r.iii de
at-flilitetide ziti van dit theilla: "lic,retidien 1110et dc Utiie zorge,1 foor eeti houg
reiligheids,iive.iii  zodat  de  vrijhedeti  tell  volle  kiintle,1  wordeti  uitgeoetilid." '  '
Deze opvattitig is - enigszins voorspelbaar - tiier iii tegetispraak iiiet die iii de
midedelitig (§ 3.4.2.1) eti het actieplati (§ 3.4.2.2)

Ven·olgetis besteedc de (.:0111111issie aandacht aaii de be<lilitronilitig ill de derde
pijler. Ondatiks de resollite tooil rati de.itiibitie ill de (:oticliihies vati Tatiipere
"(...) is het nier altijd gelukt op  Europees iliveau tot overeenste!11111iiig te kotiicii
over bepaalde gevoelig ligge,ide niaarregele,1 op beleidsterrei.1.11 die 11.111\,- \-envere,i

· . I  »,11zijii liiet de 11.itionale soevereiliiteit.        1 )e Col11111issie prc,beert de relell,·stelle,ide
resiiltate 11 te \'erk lareii. Zij rerwijst d.1.11 bij iti de eerste pl.1.1 ts iia.1 1 de utiatii 11 ii reiN e-
gel. Hierdoor is het voor lidstateti mogelijk oni de besluitvortiliti•. Ie blokkere,i op

t.'

basis van liatioliale belatigeti. 1).iartia.ist schuilt er een risic(, ill hit itiiti.idefrecht \·an
de lidstatell onidat zij hogere prioriteit kutine,1 verletieti .1.711 tiatio.1.11( tiode,1 dati
a.iii de belatigen zoals tieergelegd iii de Coticltifies raii Taliipere. Tot slot is de r<,1
rati her Europees Parleinent beperkt waardoor atbreuk „·ordr gedian .1.717 de trails-
paratitie v.in het besluitvortiiitigsproces. 1)e Cotimiissic heeti weliswaar gelijk. ill.lai'
da.irbij tiioet voor ogen ii·ordeti gehoudeti dat de lidet.ireti het iii de derde pijler
1·oor het zeggen hebbeti. De verdragNreclitelijke betiic,eietiA 111et het Ati.zfreiht is pas
itigezet 11iet de itiwerkitigtreding \'aii her Verdrag v.iii Maastricht iii 1992. 1)eze

37(, (:()M(211{14) 4111 def.. P. 3.
377 ('OM(211(14) 4111 liet.. p. 4.

378 Zic hiencior § 4.3.3.2.
37,) C  ()M (2111 14)  41 It   det:.  p.  4.

3811 ('UM<21111-1) 4,11 clef.. p. 5.
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otit\\·ikkelitig is \·ati gehee.1 a,idere aard d.it die van de genieetischappelijke en inter-
ile 111,11·kt.

11£ Collitilifsie or'er\\·eegr dat het optredeli vati de Eutopefe Uiiie alleen
doiltreffeiid k.711 zi-111 " ( . . . ) als her iii de lidstate11 wordt gedrageti door depolitieke
\\·il 0111 Eziropese befluiteil doeltreffetid ten uitvoer te leggeti. Het zijii de niensen ill
de lidot.lie 11 di e ge b 1 11 ik 1110 e tell m,Ike,i nii de :faiiietiwerkingstiiogelijkhedeti die de
Etiropese i,itegratie huti biedt. - 3.'1 Jilist het intergourenienientele kader van de
derde pijler, ir·aariti de beroegdhedeti van de C.0111111issie eti het Europees Parletiient
beperkt zii11. zorgt erroor dat de lidstateii de niinite hebbell 0111 de politieke wil
Jechb op papier toi Nkbig te bretigen.

Toi slot erketit de Coiiiiiiissie de tioodzaak 0117 eeti strategische koers te vareti.
C)iii de .,fuelopi'11 jareti tocli voorilitgang Ie kii,111en boeke'11 was eeti stap-voor-
grapbeleid fiodig. De a.miitiekkiiigskracht v,iii de eerste pijler wordt daarbij iliet
o,itkerid. Her A juift de pijleroverschrijdende aatipak waardoor de (:oiiiniissie een
bijdrage heeti kiintieti leveriii a.711 de verwezetilijking van de doelstellitig van onder
atidere arrikel 29 VEU: de totstalldbretiging van een ritinite van vrijheid, veiligheid
e,i reclitraardigheid.'82 Al iiiet al ontstaar het beeld dat de Co111111issie de refultateii
r.111 de strafrechtelijke 5.111}etiwerkitig, zoals door niet nanie de lidstaten tot Uitvoe-
ritig gebrachI. teleurstellend vindt eli deze tegenvalletide successen toeschrijft aan
itistitiltiotiele aspecten. Eii het 1110et wordeii gezegd: aan verbreding heeft het in het
rerlede,1 - iii tegelistellitig tot verdieping - reelal nooit gelegen. Welliclit oilidat
daar ook iiiet de d.,adwerkelijke itibreuk op de tiationale soevereiniteit schuilt.

3.7 Conclusie

1)e coniplexe d\·ii.1117iek vati de ontwikkeling van het strafreclit binnen de Europese
Uiiie is iii de roorgpatide paragrat-eli nan de orde gekonien. Ketinis over de o,itwik-
kelitig vati de Europese integratie kati een goed iliziclit verschaffen iii een realistisch
Ezirop.ibeeld. Zo schrijre,i Lau„·aars eti Titii,iier,iiatis dat otidatiks de otizekerheid
over de uiteitidelijke Ut,ie de oiinrikkeling als zodanig voorspelbaar is:

'WeI iN \-ati begil i .lf.iati eeli #·a *t eletitclit in de structurele oi,twikkeli,ig ,·.it i EG eti

E U ge\,·ec.t ,le dz·i i,inifek r·ati her ititegratiepri)ce.. 1 )at i: de dr·11.11 itiek ,·ati lie \'0 1-
swilde *tap die .ilth.iii, :trikt logi:ch be<Clic)u\\-d uit de geliomeii star zou Iiioeteii vol-
grii cifu·el liuiselijker gezegd: ,-,111 liet 6011 ko,iit liet aiider. 1)ie dyiiaiiiiek ii terug-
blikketid i)\·er de .,fuelopeii \·eertigj.i.ir evidetit o,idaiiks periodes v.iii wtagiiatie. (...)
1)ie d>·11.1,iiiek k„ii it ciok iii Iici U ti ie-Verdi·ag zelt-al, doek tellitig tot uitdnikki,ig !1iet

de \·em·ij zilig 11.13 r de h.in illi.avitig eti de 0,/tii·ikk't·/ifie v.111 het acquis £·0 11 initiliautaire.
M.1.11 I·,iti Jilt<)111atiVileli ic lililimt'i 01,1·.ike geweest. Be luit\·cirilling or·er Iliell\J'C
itappeli 10 Atredc iliterst xiii,eiz,1.7111 verlopeti eli uiteitidelijk alleeli tiiogelilk gebleketi

381 C <)ME),14) 4111 d.t.. p. 5.

.:82   C (,A·11211414) 4111 iletl. r. 5.
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door de overtuigiligkracht vall de oliderliggetide politieke. ecolll,li1i0ilic. hc,l'1.laI-
ccolic)1111%,he .11·gilliteliteli tell gill l.te en·.111.  Ai

1)eze  k.irakterschers  is trefil·nd.  Al  111et  de  totsratidkotiiitig  \·ati  de  Europese  C,e-
meelischap eli het d.larbij behorellde vrije rerkeer v.iii goedereti, perJolieti. die,isreti
eti kapitaal \\*ordt de eerste stap gezer. iii de illarge ran dit basiscoticept heeti de
Eiii opese strafrechtelijke sat iicii,\·erkitig zich otit\J·ikkeld. Mu de EL,rop,3e Akre cii
IicI Verdrag van Maastricht tiadert deze Vorill \'all s.tilletiwerkitig hit h.irt r.iii de
Euri)pese s.inienwerkilig. door coedc,eti v.iii de geti,ee,ischapsitiste|litige,1 ill.lar Illet
n.iiiie door de lidstatell. Met de itiwerkitigtreditig v.in het Verdrag vati Atilsterdatii
verdwijtit het coiiipetisatoire karakter op de .ichtergrotid eii wordr de justitille
satiie,i\\·erkitig iii stratiaken eeti eigeti doelstellitig. Nu eii in de ti.ibi-ie Ic,ek(,111it i<
het juist deze vortii ran sati,etiwerkitig die veel a.itidacht ge,lier.

WAI irordt tiiet de bevoegdheden uit de huidige derde piller beoogd? Her strereti
\\·as oili iliet het Verdrag \·ati Atiifierdatii eeti duidelijke doelstellitig .1.111 iii str.it'-
recliteli-ike justitifle sanietiwerkitig te koppeleti. Deze is iii artikel 29 VEU licirge-
legd, maar de invulling is zo ruim dat zij nau\\'elijks een coticrete inhoud heett iii
gretize,1 aatigeeft. 1)aarbij leidt het streveii tiaar eeti ruitiite van vrijlieid. reiliglieid
eii rechtvaardiglieid tot weitiig weerstatid: wie zoii da.ir tege,i kiititieti dati H·el
diirveii zijii? Op redelijk otisysteliiatische wijze wordeti door 111et tiatiie de lidstate·ii
kaderbesluitell geYnitieerd eii aatigenotiieti op velerlei tel-lt'illell. Valsellilititcrij.
fraude inet betialtiiiddelen atiders dati cotitante11. terrorisnie. tiietise,ih.itidel, illegali
bititietikoliist, illegale doorrocht e,1 illega.11 \·erblijt, 111ilieii, corrziptie iii de pri\·0-
sector. seksziele exploitatie \'.111 kitidereti <211 kitiderponiogratie zi-jii .1112111.1.11 \'0(11 -
beeldeti vati otiderwerpen die op belatigstellitig v.ill de Europese Uilie kittitieti
rekeijeti. Ilie aaiidacht splitit ZiC-h oiider .itidere ziit over de ti,rtiitileritig r,711 fti.itb.it c
teiten. deehietiiing, uitlokking, niedeplichtigheid, pogitig. strafrechtelijke.latisprake-
lijkheid v.711 rechtspersotieii eii stratbedreigitigeii. 1 )e belaiigstellitig lijkt zicli eclitel
steeds ilieer te verdelen over itivloed op liiaterieel strafreclit en op liieer procedurele

iNAaspecten.    Dit komt als gevolg vati de nie,iwe hoeksteen vati de justiviele saillen-

werkitig iii stratiaketi: de wederzijdse erketitiitig. Het bel.ing vati de haritiotiisatic
vati niaterieel str:it-recht verdwijtit echter 11iet (heletiiaal) tiaar de achtergrotid. Zowel
lidstateii als de Europese Unie streven iiaar eeti \'eilig Europa. eti da.iriti is geeti
pla:its voor critilinalitek. Naast de V.,sthoildelide allibitie 0111 dit doel te \·er\\·ezenlij-

;::ken. blijft her argunient \·an her tegengaaii v.iii 'sati· h,11'tits' staaii.
Her bovelistaatide is etiigszitis opvalletid Iiu regeltiiatig door zc„\·el de lidstatell

als de C0111111issie \\·ordt gewezeti op de 9pecifieke a.ird \·.iii her etrafrechr: sri.iticght
is geworteld in nationale cultuur eii tradities, en is sterk verbotide,i iliet de tiationale

383 1.1,11,·.1.11: A 'liifiitienii.iti; 2(111.1. p. 13-14.

384 Z i e   0   .3.5.3.2.

385 S .3.4.3.3 m J 3.5.3.4.
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»t"soevereiniteit.   Dit uitgangspulit krijgt ook aitidacht iii het EU-verdrag. Deze
typerin•, v:iii hit strati-echt lijkt gezieti de ontwikkelingen iii de praktijk eeti relatiefr,

kleitie rol te spelen bij de besluit\·ortiiing op Europees nireati. De conibitiatie vati
her t-eit dat hatidharing is overgelaten jaii de lidstateti en er sprake is \·an eeti ini-
plei iietit.itiete kcirt. wekt de iii dnik d.it bij de otiizettitig \·ati Europese regelgeritig iii
de tiatiotiale reclitforde de .1.ird rati het strafrecht wel degelijk eeii rol speelt. Wel-
liclit zijii het jitist deze t-eiten die eeti *hoge' politieke ati,bitie niogelijk iniken.

Wat de lidstateii bindt, is ee,i zeer belatigrijk streven: een leveti iii. zo lijkt her,

absolute reiligheid. 1-)aar ligt d.iii ook de ge,iieeiischappelijke deler vati de Europese
*ititegratie op strafrech[elijk terreiti.   1)e aans|ageii \·ati I I septetiiber 2(1(11 iii de

Veretiigde Stateti eti die van 11111.iart lili,4 iii Madrid. hebbeii eeii collectiet-geroel
be\\ ei kitelli gd . 1 )it be te kei i t 11 iet dat dir .11 tijd de b 0\Ti itooti \ oert. Op grotid \·.in de
„e<clietste ont\rikkeling rati de Europese strafrechrelijke satiietiwerking kan worden
eeci,ticltideerd dat i,idividuele itiipulseti r.iii grocir bel.ing zijii. De lidstateii hebbeti
liet iii de derde pijler voor het zeggen. eii zij lateii zicli reelal leiden door een
11.itioll.1.11 pei-<pectiet: eii da:iniiee door 11.itioliale behoetteti. 1 )e bescherniitig vati
iiatioiiale belaiigeii geldt reel.11 als argutiietit bij het initifreti v.in een Europees
roorstel. Lidstateti hebbeti de strafrechtelijke sanietiwerkitig iii de Utiie, eti daamiee
ook elkaar. tiodig. 1)at betekent iii de praktijk geven eti tienien. Hieruit kati echter
tiiet worden afgeleid dat het Unie-belang prevaleert eii dat daarniee eventitele
itibreukeii op het iiationale 111.iteriele stratrecht - illet het oog op het collectiet--
,·oor liet \voiden genonieti.

;KMReeds otider liet Verdrag \·aii Maastricht sigiialeert Klip een putiitieve betiaderiiig.
Teretis iiierkr hij  op dar "(. . .)  1111 wordt gesproken vatiuit beheersbaarheid  van
Crilililialiteit \001 statell (...) de belatigeti v,711 persotieii iii de beleidoativeging geeii
1-01 ilieer  spele,11.-38" Voor de rei-hteii I'.711 persoiieii wordt de laatsre j.iren welisw.,ar

'.»,expliciet .iatidacht Kerraagd.    111.ial- .1.ill de ilidruk \·a,1 ee,1 otievenwiclitige balitis

3*, 1 )t· Wltlt be..hriiti het k.11·.ikter ,·.ili het :ti·.,freclit 111 de k.urope+: colitext al, \·olgt: "1)e ir,·oelighedeti
„p d it ge 1, i ed /11,1 Li·Mi t. c{: \\ : tg. 1 i l i g 1, „pr .w·k i 11 ree,1 M ile t-in iii.M 61 tele \ :r:c h ill e,1 t 24, ii bi 1,·(1(ir-
beeld lier .1,-Cli,arcilr eli hit 111(lui,ir<,ir' .ti·.ifi-:cli[.frel.el Iii.ikeli her 111(,elli.lk  ini de pr icecluref te liar-
m,)11ixi·en. ' /Ie Willt. S/,let·,1,11·die/1,·iii 1,1 th· 1:'liiny„thir,/,· I 'm· (rapp,irr lir. 65). 1)eit H.1.ig: Sdu Uirge-
\ er, 211113. p. 211.3.1 )utitiei·m·el·„e:gtiii 1999 teli .iatizieti i·.iii de Europe.e mibitle tot hartiiomiatie v. n
e.ifi-eclit: 'y egelilk l,relig[ her ge,·i,el  .ili liationale eigenheld op (...) Istrafrechrellik rerrein. EAMVI
111:e d.it icilere c Kiriii I .iii 11.irnic,1119.itte di,<)rg.1.11 1. lip grote \\·eerst.md stilit. Nici 11.lilli ix tegen 11.Iniic,111-
wk. 111.1.11 \\.1.11: her flit .inder recli[ leid[. ' 1 ),Mier 1999. p.  124(1.

387 Verliieulen 2111121,. p. 2.

388     Klip 1 947. p. (,(,11. Su·,irt wiAt  ,p de ,·cricidilig olii te delikeli d.it de be'lli\·1 ,edmg , ml,uite,1.1,11\·cicir-
beeld .11, 4:wlg \ .iii lies|zilt,·ciliiing iii ile liur<,pe.e Ulite..tee,1. merk<,111[ cip :el) 1 er·terking \ .iii plilli-
tie,·e telideti.eri. Hi.i Illeelli li.it deze ,·eroi,der,tellilig 1.11'et i,. eli ,·c,oriligelionieli. Zie S„·art 1994. p.
1211.

304)     Klip 19,)7. p. (,67.
1911 (;ed.,clit k.in \\·cirdeli a.iii lic bel,itigen \·.iii 01.ichrofferf keeti k.,derbesluit en eeti grci:111,<iek). iii.i.ir

ilicer#.1 litel- 1, de .1.111,1.iclit ,·() ir \·erd.icli[:11. Zie her k.idei·heslilit 1117.ike ,le procejurele \\·.1.irkirgeii
1 0(ir ,·er,1,1chreii m de geliele U,ile ((- (.,M(21)(14) 32, def.). lietge.11 19 gel,aw.r,1 cip her Groelit,(,ek
prcic:durele „·.1.irlwirgeii \·tior ,·erd.i:liten m fri-.ifi.iken 111 de gehele Europese Utite. C.(,M<2(1113) 75
let:
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kati  11iet  wordeti  olitkotiieti. ""  13ij  de  beallt\\·(, ,rding vati  de  \'ra:ig ut- Europee+
optreden is gewetist. lijkt de klassieke sitbsidiariteitstoetf (ilie ook iii de derde piller
geld[) tiiet de leidraad re zijii. Eti her zijn mit 11.tiiie de lidst.ltell die ic,or deze
karakterisering r.iii de Europese stratirchteliike s.itiietiwerkitig ,·eratinroordelijkheid
drageti.

Ji) 1 Lie \ 4 M een kritische „·.1,ir,le,·i t ig e·.iii h et reclit,be,clie i i ici idc 111\·:.iu m lier g Gle,ilic): k (( 'L iM (2111 1.3)
75 deE) 1)ell,illit 21111-1. p. 4111: "(...3 mlioildeluk gezieri eeti .chiikli.ireiid cipperil.ikkigen m·.4 \\erk-
Inik.
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Europese strafrechtelijke samenwerking in de toekonlst:
de ambities

4.1 Inleiding

4.1.1 .1£·hri 'rei o,idsdic·ts

Ile bevoegdhedeti iii de eer#e eti de derde pijler vati de Europese Unie eti de wijze
waarop deze iii de praktijk wordeti gebruikt. zijll iii grote illate· bepaletid voor de
ruitiite die de nationale wergevcr ter beschikking staat voor het niaketi vati eigeii
afu·egitigeti. 1)e vergaatide 1110gelijkhedeti wordeti iii beide pijlers benut, waardoor
de greep v.iii de Unie op de nationale strafrechtelijke aliti,tic,lilie ill toene,iie,ide
liiate rerstevigt. Op grond ran de genieenschapstrour· eti .indere kemnerketi rati de
conitii u iiautaire rechtforde. ondergaat het sri-afrecht - iii etiigerlei inate - st,prail.iCi-
otiale itivloed.'  Daariaast zijii de licistateii ijverig aiti de slag gega.in 0111 de ruitilte
vati vrijheid, veiliglieid eti rechtvaardiglieid te realiseren, waarbij tiatiotide over\\'e-
gingeti en de behoette .ian veiliglieid de boventooti voereti:

De  ontwikkeling van  de  Europese  integratie.  eti  daarniee de strafrechrelijke
sanietiwerking, is athatikelijk vati itiipulsen. De Europese Akre. her Verdrag vati
Maastricht, het Verdrag vati Ailisterdatii eti de Coticlusies vati Tatiipere zijti hiervati
vooibeeldeti.  Iii het begin vati  de  21 "' eezi\,  \\·ordeti  tiieuwe .iatizette11  tiodig ge-
acht. Teii aatizieti van het strafrecht zijn twee sporeti vati belatig. Op I Iiiei 21 1(14
nioesteti belatigrijke doelstellingen op strafrechtelijk terreiti zijii ver\rezetilijkt. Op
grond van de evaluatie van her vijt--jarenprograniiiia, de problemeti die de at-gelopeii

j,ireti liebben gespeeld eii evetititele oplossitigeii daarvoc,r, wei·d tiagedacht over de
toekoiiist \·ati de rilillite vall vrijlieid, veiligheid eii reclitraardigheid. i Het betroide
otitwikkelitig van eeti 'niezin· T.ziiipere , \\·aariti de doelstellitigell v.111 de strafrechte-

lijke s.itiienwerkitig vonii tioesteti krijgen.
Het tweede spoor bestaar uit de totstatidbretiging v.111 eeti tiieu,re verdrags-

rechtelijke basis voor alle bevoegdheden vati de Europese Utiie: eeti (irotid\vet roor
Eitrop,1.   Het  coticrete  startpzitit  voor dit grote project  werd  iii  decetiiber  2(11 I I
tijdens de Europese top in het Belgische Laken gegeveii.4 Na vele otiderhatidelitige,i

1 1 1,>c,t-,14Euk 2.

2         1 1",)t,1,Illk 3.
3        lie J.J.(,

4        Iii de ('M,lufie, ,·all Lakell „ c,rd[ Iligeillelkt Li.lt ilieu„·e illiplil,ell ell rk-ht,Iloerell Ill  lg /1111 ()Ill de
achter0r.,11£1 Lip ,(11 1 111111;e gebieile,i biliite ii ile ru m ite \ .11 \ rulk 1,1. #'elli glieill :11 reclit\-.1.1 1 digheill Ill te
11.ileii. Ver.ler.wrd[ ge:teld .1.1[ tiiet ti. liie he[ .·oor[zeN:11 .·.ni ...ler/11 6. :rket]1111ig \·ali bel.11)g Ac.m
ile \·encllilleit [uwn ,(e re.·11£.rel.el, re „\·erbruggeti. 7.ie hill·,ipi.,· 12.tall\.111 l.ikell. C 'lilli·Iii.ie. i .111 her
1<mi·71[tewhap. deceliiber 211111. p. 111 eii 13.
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\\ eril op 18 juli 21 11,3 de o,itwerp-rekst geprese,iteerd. \\'a.irtia „·eer otiderhandeliti-
geii \·c,lgileti. Op 2') ukrober 21 11 14 \\·erd iii llc,11ie her Verdrag toi \'aststellitig v.iii
eeti (;rotid\,it \·oc,r Europa o,iderteketid di,c,r de sta.itshootilen e17 de regeri,1641ei-
der0 r.iii de lidst.itell.'

1)eze twee fpc,re,i hoildeti titet elk.i.ir \·crbatid. Tijdetis de rotstalidkO111111,' rail
t·'

het Ha.,%+ progr.1,11111.1 (de op\·c,lger \·.iii T.111ipere) \\.ireil de onderliatidelitigeti over
ee,111ieil\\· rerdra•.iii .ille he\·iglieid bezig. Her iii.ig geeti verbazitig \\·ekketi d.it de

2-'

itilicmd \ aii het nieti\\T verdrag if 111eegetic},iie,1 bii de tortiiuleritig \·.iii het tiieetja-
retipl.iii roor de rersterkitig \·.111 de ritinite \'ati vriiheid, reiligheid eii reclitraardig-
heid. Hieruit bli'kr ditidelijk dat cle Eurapefe ititegratie eeti £-otiiplexe otit\,ikkelitig
is. \\·.1.irbii keti,iis r.1,1 lict gehele proces Iiodig is 0111 eeti beeld op de tiiogeliike
[(,ck(,tii,t v,iii ile Uilic te behi)lidell.

(;ezieti de geil.iclite d.it de Nederl.itidxe \\'etge\·e, her \\·etiselijk iii nodig achi
(1111 11.irioil.ile fri-,itiiclitelijke \\.1.irdell te „ .1.11-bc,rgeti." A hit oiioiitbeerlijk otii
bewil+tzi.ill te crefreti reti .7.ilizieti r.111 de ruillite die de liatiotiale \\·etgerer iii de
rc)eko,iift ter beschikking st.1.it 0111 eigeii afu'egitigi'11 te iii.iken.

4.1.2
14,1,1 1·,ill licli.ilidclill.f

1)e licircli0ta.111 le cic,elftellitig i,lipliceert J.it het Haags prograt,1111.1 111(,et wordeti
oiider\\·orpeti .1.iii eeti besclic)11\Jilig (§ 4.2). 111 deze bespiegeling - waarbij oak
a.1 11 d.1, 1 it il itg.1.1 r 11.1.11- de tots t.itiii k oi iii tig I·.1 1 1 her progra 111111.1 eii de 11.idere coticreti

wi-ilig v.1 i i st.ippet i die Lii r het d 0, 1111 1, 11 C \ c)(11-tr 1 oc iell - k 011 ieii de stalid p ii tireti vati

\'erscIii|le,idc Etitoper itictellitigeii .1.1,1 de orde. Ven·olge'tis \\ ordt stilgest.iati bij IicI
Viilli·.ig tot r.ift0tellilig \·.111 ecti (;rolid„·et \·oc,r Elli-op.1 (§ 4.3). War ziiii de aiiibities
\·.1,1 itc deeliietiier, .1.111 de Euri,pese ilitegratie op het terreiti rati de sti.it-recliteliike

f.iiiii'!iwerkitig? 1 ).1.ini,1 \\71rdr gekeketi 11.1.1,-  ie roetietiie,ide,iatitrekkitigski·acht vati
het k.ider \.ill de eer<te piller op de strafreclitelijke satiieii\\rrkiiig (§ 4.4). Met eeti
c<,iiclusie ir·ordt Iici hoofilsti,k .itiveslote,i (§ 4.5).

4.2 Een nieuw strafrechtelijk kader: het Haags programma

Vatittit \·er<chille,idi hoeketi \\·ordr op .ictieve \\·iize eeti bijdrage geleverd .1.711 de
otit„·ikkelitig r.iti hit nieuwe progi:7111111.1 op liet terreill ran de ruinite rati rrijlieid,
\   e i l i g l i e i d c i i r e c l i r r a a rd i g l i e i d , h i d e w r o 1 g e t i d e p a r a g r .1.1 f k o t i i e i i e c r s t d e l i i e d e d e -

litig r,iii de (: ,111111ic3ie eti de .1.tiibereli,ig \·ati bet Europees P.irletiient aaii de orde
(§ 4.2.1.1  e,i § 4.2.1.2). Beide docitiiietiteti wordeti explicier iii het Haags pro-

3         ( >lidel· lile lili.[.itc,11.elic,<irde,i i „,k drie k.1,1,11,1.1.,1-11,1*t.atell.
/         /ie     1.2./     1..3.

/'/,/.1 ' 21 lili. C  53  1. Ik h.mteer her begrip 11.1.44 pi·<,gr.imm.1. /(i.310 g.el.rilikt m ile Nederl.1,id.[.ilig:
\enie \.111 Lie tek.[ li,r bet piiblic.itiel,|.iii. 31*41· \ .1,1.lit:tirie I hililier pretereert |let 1,:grip 'pr·(,gi·.mmw
wil l )ell i l.i.is:'  I iii i.,.iii iliei}ilig J.ir ilcicir het Kebruik , .iii -H.1.1,4 prcier.1111,11,1' de Ne,lerl.iilder# ile ei-
gell [.1.11 de deilt lilt litle,1. 71. / 1.1,1,1,·hile,il / 21 1114 115. iii. 11. p. (,711.
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graiiinia geiioenid. 1)aartiaast zijn de docujilelitell interessalit onidat zij de visie r.111
twee coillilluilautaire itistellingen op de toekoiiist vati de strat-rechtelijke saiiietiwer-

king vertegenwoordigen. Vervolgetis wordt her Haags progratiitiia besproketi
(§ 4.2.2). waartia de aandacht uitgaat tiaar het actieplan van de c.0111111issie. Hierbij
\,·ordt de rraag beatitwoord op welke wijze de aiiibities ill de praktijk 1114)etell
wordeti gebracht (§ 4.2.3). Er wordt atgesloten tiiet eeii coticlusie (§ 4.2.4)

4.2.1 1/,spiratit'bro,i,1 ·,1 1,00,· hct Ha,i ,s proerai,i,mi..

4.2.1.1 Mededeling van de Commissie (2(ic)4)

Op 2 juni 2(,1,4 verse-hijnt een niededeling van de C:Oillillissie over de ruitiite vati
vrijheid, veiligheid en rei-htvaardigheid. Behalve de evaluatie vall de ati:elopen vijt-
jaar' wordt iii het docutiient de nodige aindacht besteed aaii de otit\vikkelitig van
nietiwe doelstellitigen. De C0111111issie onderstreept dat de piiblicatie Vall het docu-
nient een eerste st.ip is voor een opetibaar debat:

"Er tiioet eeti opeiibaar debat wordeti gevoeril i„·er I,lidem·erpeil die de kerii ,·.tii
olize sallietilevilig rakeil en liauw verweveli zijii niet het dagelijks lewii \·111 de bur-
gers. De totstaildbretiging rail ee,1 1-tlitiite v.iii ,·ruheid, veiligheid en rei htraardigheid
is eeii uiterst belatigrijke politieke doelstellitig eii eeli vati de grootste uitdagingeti die
wij gezatiletilijk nioeten aailgaan. 0111 deze doeistellitig te ,·em·ezetilijkeii liioet de
Uilie blijk gevei i ,·aii dezeltile aii ibitie ei i m astbeslotei iheid als bij de volto<,i itig m·ati de
lilterile litarkt.-"i

Uit het citaat blijkt dat bij de rziitiite van vrijheid, veiligheid en rechrvaardigheid de
behoetten van de burgers - akhans de behoetten zoals de Europese instellitigeii die
a.ilitietiieti - eeti grote rol spelen. De inzet eti vastberadenheid die is getoond bij de
totstandbrenging en instandhouding van de ititerne niarkt, eeti supranation,ial 5.7-
tiienwerkingsverband. is op dit putit wenselijk. Kortoni: de Cotiiniissie stelt eiseti
1,111 de iliate van iiizet.

1)e Coniinissie legt de vitiger op eeti zere plek wantieer zij cotistateert dat
Unie-optreden alleen doeltreti-end kati zijn watineer dit sanieii giat 111et de politieke
wil om Europese beslissingen ook daadwerkelijk iii de praktijk te bretigeti:" Hoe
realistisch is het streveti tiaar een doel wanneer de politieke wil v.iii de regeritigslei-
ders vooral tot uititig wordt gebracht op papier? 1)e atiibitie, zoals die blijkt uit her
vet·drag en de besluketi op grond vati de bepalingell ill de derde pijler onder het
Verdrag v.111 Aiiisterd.1111, lijkt haast geeti gretis te keiineti, ter\vijl deze \\·il tliet altijd
iii de praktijk word[ dan wel kan worden gebracht." Het gevaar van het vergroteti
van de kloot- tussen  de Europese Unie en haar burgers lijkt dan  ook reeel.

8      Zie § 3.6.
9      COM(211(14) 4111 deti. p. 17-18. Zie <ic}k p. (,-7.
11,     COM(211(14) 411 def.. p. 5.
1 1        1)e (-ollitili sie wili[ op Jurlilifche en ilistitutioliele beperkingell die [ot de beperkte re0illtatell leiden.
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Bij deze eerste a.inzer roor de o,itwikkelitig vati eeti tiieuw kader neelilt de
 :0111111i<sie de bo\·etista.itide zorg tiiee. V.ii}daar dat wordt belladrukt dat de nieuwe
richtstioereli reigezeld lijoeten g,1,111 v,111 eeti ilieu\V ilistitlitioneel kader. wailrili de
besluitvortiiitig otider andere door iliiddel \'ati gekwalificeerde ilieerderlieid dient
pl.lat  te vitidell. 11.111ist op beleidsterreineii die iiauw zijn venreveti niet de imtionale
scierereiniteit A liet iii(,eilijk 0111 op basis van unallitiliteit toI overeenstetiitiiilig te
koiiieii. " A.111 de 111.,atregeleii die al geiioiiie,i zijii of\\·.ian·ati de beslititvortiii,ig iii
gatig i< gezer d.111 wel sta.it geplatid. 111oet uir\'oering wordeti gegiven. Terens
dietien zij re \\ ordeii gefralueerd.

I:

De algeiiiene visie op de toekollist strekt zich ook uit over eeti verhoging r.in
het wiliglieid:fiii\'cau 211 her \·erdiepeti r,111 het Tredeizijdse \'ertroziweii. tir·ee
Apecte,1 die iii de tiji19geest passeii. 19 Verder wordeti etikele concrete richtstioereti
getioemd, die \·ati belaiig zijii roor de toekoiiistige strati-echtelijke saiiienwerking. 111
de eerste pl.1.ir< sclieiikr de (:0111111*<sie .iandaclit ;1.111 de tittidatiietitele rechten r.in
bkireers en .1211 de deiiiocratische rechtfctacit. 1)e Eziropese ilistelling is van tiiening
dat de 1111.irregeleii die getioliieli 11ioete,1 worden 0111 de deiiiocratische rechtssta.it re
bescheriiieti regeii alle voniicii v.711 criiiiinaliteit altijd de ti,!idatiietitele rechte,i, het
recht op \'1 ij \ri keer. her respect voor privacy eti de regels te,1 aatizieti vati databe-
scherillitig ilioeteti re'.pectereti.'" Ook hier wordt duidelijk de lijii voortgezet zoals
die iii de tiiededelitig eii het actiepl.iii v.iii eitid jareii tiegetitig raii de vorige eeii Ii·

tot ilitille iw Lebi·.iclit.'- Eeti atider bel.itigrijk aspect - zeker gezien de oprattitig \'.111
de natioticile \\·etgerer reti a.inzieit v.iii de Europeaniseriiig van liet strafrecht eli de
rol \·.iii ilatioii.ile  tra frechrelijke ilitgangspillitelits - is de eerbied roor de juridische
tradities eii s\·steitieti \·ati de lidstatell. 1)e Co,11111iesie betiadrukt dat de onnvikkelitig
I'.711 ee,1 Europese reclitsruinite op getierlei wiize beoogt de iiatioti.ile idelititeit vati
de tradities iii de sy·freiiieti. zo,ils de Coniiiiisfie het ver,roord, 'ilit te d.lgeii'. '" Op
ba is rati sub9idiariteit eti eretirediglieid. eii itier de wederzijdse erketinitig als her
hart raii de Europese strafreclitelijke ititegratie. nioet dir wordeti voorkotiieti. 11at
beteketit echter. aldus de ( 0111111issie, dat eeti getiieetischappelijke basis \·ati gedeelde
prilicipes eli illillililil,iistanda.irde,1 tiodig is. rooral 0111 het wederzijdse vertrouwen

/c).16 de ,·:rei,te uii.ilifilliteit. her gedcelde miriatiefi·eclit. de i c,1 ,·.iii her kilropee. 1'.irleliielit .ils oin·01-
ledig ilicile„ etge, er en ile bepert,te rvil \·ali de (Pimiiiiwe eli liet 11\J EC; kii aaililen ,·m her uitoefe-
ikil \.111 „iliti·(,1. „1, ile retium·cier|:ggitig \·.111 1 .iircipee. belcid. COM(211114) 4111 det.. p. 5.

12       Nier .,11., 11 d.ir. 111 eeli ,·cieriloot (1\·en\·eegt ,le (.-01)111119.le d.it de illitittele S.liii:lizi·erkitig iii .Er,it-7.ikeii
filler her 4,(ig cip liet ttiek„itistige grcilid„·ettellik serdr,ig) filillerdeel \r  rdr #·all her clinimililatitair be-
ki,1 eli il.it 1,11\(,cirbeelii een \·i,Iledige rechterlijke i·(intr<,le nic,geluk \\ ord[ -(...) en de rc,1 \·m de
C :„111,111.ste .11* licie,1+ter ,-.iii ile ,·el·dragell m ere \\·cirdt hersteld.'' ((_-OM (21111-1) 41 11  def-.. p.  131.

13     /0 lillikt uit (--OM(21,14) 41 11 Jet:. p. 5.
14        Zie 1 (wn· ,leze pilli[eii C:OM(211114) 4111 def.. p. 7.
15     ('(,M£211114) -It,1 det. p. (,.
1(,     ('c,Mi211114) -1111 det.. p. M.
17                L i e   &   3.-1.3.1    e,1   +   3.4.3.2.

IX      i I.2 ell  . 1.3.
1 '1       C l IM(2111141 -1111 jet:. p.  111-l l .
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te versterketi:  Het ititgatigspunt is dat zoiider wederzijds vern-ouweii, Keen weder-
zijdse erkennitig niogelijk is. 111 hoe\·erre het respect \·oor de tiation.ile idetiriteit vati
de lidstateii op dir terrein hieriiiee iii cotit]ict kati koizieii. is eeii \'raag waara.111 geeii
rol wordt toegekeiid.

In de niededeling ga.it de Conimissie vervolgetis iii op de prioriteitetistelling
op het terrein vati het strafrecht. E611 van de concrete priniaire a.indachtspunten is
'een coherent sirafreclitbeleid'." 1)it betekent iii de eerste plaars dat wederzijdse
erketinitig de hoeksteen illoet blijven van jilstitilile satiietiwerkitig in strat-zaken. Er
moet 60„ inst:nimetit kometi dat de wederzijd<e bij,tatid VerraliKE. Ilij deze ont\\·ik-
keling tiioet iii het bijzonder aandacht worden besteed aan de bewijsverkrijging.
Naast - eii daarniee verbaiid houdend - het haildhaveti Vati de \\rderzijdse erketi-
iii tig .114 hoeksteeti Vall de s.1111etiwerk i ng izioet het H edei-zijdse \'erti o ziwe 11 wordeii
versterkt. Voor alle burgers van de Unie ilioet ee!1 justitieel systeem iii het leven
worden geroepen dat is gebaseerd op getiieetischappelijke \ ·aardeii. 0117 wederzijds
vertroliwen tussen de liationale justitifle autoriteiten te berrerkstelligen. wordeii
explicier vet-schilletide tiiaatregelen genoeiiid, geeii etikele op het terrein r.iii het
tilateriele strat-recht.33 De wederzijdse erketining eti het daarvoor beiiodigde weder-
zijdse vertrotiweti hebben volgells de Coiiiniissie iii de toekomst blijkbaar geen
gevolgen voor dit deel v.ill het strafrecht.

Eeii ander belaiigrijk aspect vaii de otitwikkeling vati eeti coheretit strafrecht-
beleid is het doeltreffend kutinen optreden tegeti alle vortiien vati zware criminali-
teit.23 Dit beteketit, op grond van de Nederlatidstalige versie van de niededelitig, dat
de vaststelling van minimunistraffeii voor bepaalde delicten verdere uitwerking
verdient. en dat de onderlinge afsteniniing vati de wetgeving nog de tiodige aaii-
dachi 111oet krijgen.24 Bij dit laatste punt wordt Keen onderscheid geniatikt tussen
iliaterieel strafrecht eil stratprocesrecht. Ami welke midenverpoi de CotwARHe
denkt, blijkt niet uit het docunient. Opvallend is wel dat de Co,iimissie het oog
heeft laten valleii op 'Wh' vormeti van zware criniitialiteit: Greiisoverschrijdendheid,
een elenient dat een rol speelt bij de subsidiariteitstoets en waarvan - afhankelijk van
de invulling - eeti beperkende werking uk kati gaaii,-  is niet opgenonieti. Her is
een zeer iziitii omschreven undachtsgebied.

211    (1)M(2()( 4) 401 def.. p. 1().
21     (:(-)M(211(;4) 4Ill def:. p. 12-13.
22        1): C:0111111icsie tioeiiit: de defimenng \·ati tittidalite,itele gar.ilities. de ,·oon,·,iardeti I·oor IicI t<,elateli

,·aii bewij+ eii iii.,atregeletiomde beschertiiing ,·.111 4.iclitoffers te \·ersterkeii. Zie (.:(.)M(21)Ill) *11 det:
p.  12. Het otithreken \·ali colicrete m.1,irregele,1 op liet terreili 1:ail her iliateriele strafrechr <intbreekt
ook iii het actieplaii ,·.in de C:oitiliiissie uit 2411 5. Zie § 4.2..3.

23    COM(21 1114) 4111 def.. p. 13.
24       COM(211114)41)1 def.. p. 13. In de Eiigelstalige ,·ersie <t.1.it het .ils *·olgt: "'lh,· actit,11., itiid ·m,ki·,110 ,/('tilic

und.fix 1111 mil,immil thrrilii,Ids» prnalties for (·irt,1,1, olle'licc, uill |idi,(· to be dic·pclicd . As rigards ,ipproxilliatie,1
0/ h·ei.,·/itit,n it ti'i# /ic tuyrsjar)' to.ed  itrt/wrin m·min aA·as." Zie COM(21)1)4) 41 ! fliial. p. 12. Hierlijkt het
niet per se 0111 illillilliuilistratTell Ie ga:111 (eerder 111111111ill,11-grelizen. liergeeii ook eeti 111it)111iale max]-
muiii xtr,if ka, i bere ke ne ii) eii d.i.irbill lijk r & 0;·em·eghng o er hdrii ionisat ie re mipliceren ilat (,p enkele
gebieile,1 perder moer \\orden gega.iii d.111 rot lill,\·er i< gelieiird.

25       (;retisoi·erschrudetiliheid is. 70!icier nadere ilits\·erki,ig. eeti begrip \\·.1.truit #ieitiig beperkiiig \·ulgt: \·ele
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Vaii irc)ot bel.inK acht de C:c,117111issie dat de illipleillentatie van de illstrunlen-
re„ ilauwgczer tiloet \\·ordeti gevolgd eii verzekerd. Eti wedero,11 bewijst de C:0111-
tiiissie dat nier .illeeti de lidst.irell een tonieloze atiibitie hebben. Iii de toekonist
illoet \\·ordeti gegaratideerd d.it her iiiogelijk is -(.  .) eeii coherent strafrechtbeleid te
c),it„ikkeleti. gericlit op specificke critiii,iele verschijiiselen of- op de voorrzetting
r,iti eeli best.1.ind coliiniutiautair beleid. Voor de toekotiist heeft de (:oni,iiissie
roor ogeli dat defitiities rati stratbare feiten eti straffeii liioeteii killitlell worden
geharnioniseerd, otigeachI het betrokken beleidsterreiti (bijvoorbeeld ecotioiiiische
dati wei strafrechtelijke integratie):

4.2.1.2 Aaiiberelitig vati her Eziropees Parleiiietit (3)114)

Op 14 oktc)ber 21,1 14 verscliijtit eeti .1.1!ibe\'elitig v.1,1 hit Et,ropeef Parleiiie,it aaii de
R.,ad iii de Etitopoe 1 aad bureffetide de toekotiist r.iii de ruililte \'all \,rijheid.

':\eiligheid en recht,·.1.irdigheid.- Hier.,ati \rordt her bel.ing toegeroegd vati het
.,rirsterketi r.111 de legiritiiitek eii doeltreffendheid v.in de rui,iite:

Her Europeei P.irle,iietit lijkt teleurgesteld te zijil iii de resultateti van Tatiipe-
re. A.111 het adrei vati de lidst.iteii iii de Europese itistellitigen, waarbij tifet blijkt of

phiertiiee ook IicI Europees Parleitietit zelf wordt bedoeld.    worden verschillende
kritiekpi,iiteii geuit. Zo zijii de lidstatell en de iiistellitige,i iii gebreke gebleven bij
de tenuin·oerleggitig \'.ill de rui,iite rati vrijheid, veiligheid en reclitmardigheid.

314):idatiks dat het belatig \·ati dit thellia regeltiiatig explicier werd betiadrukt.  1)ir
rrerontrust her Eilropees Parletiietit zeer. - Veel lidstaten kaiiipen iiiet eeti itiiple-

, 'illent.itieteKort.   Deze situatic is tiier \\·enselijk iliet het oog op de legiti,11iteit van
de Europese Unie en de strat-reclitelijke sanietiwerkitig. Aati de ititetitie vati de

w.itli.irc leiteli lielilien eeli greli·. i\er·,  111·11Lletille Litiliell ic.
2(,     ('c)Mi211114) 11 11 lid:. p. 13.
2-     ('(,M<2111143 4111 J,t-.. Li. 13. 1 ), 1, oF,1 lie,kilig ,·or,i[ g,itii,i.ikt iti lier k,1,121· 1,Iii Iici g ,)11,1,f et[el'Jk

\//di·at
IM      I )e 11.iw wm deze .1.11111: ·elitig i, de tiliti,·erp.1.ilibe\:lilig \·.m lict Eur,ipee, 1'.irlellielit eli lier ,·erslag

„1 11 ile ( :„1 iii 111.1 e burger'Uke \ ril liede il . Juwne eli bi m le 111.inci.e /.ikeil, re pectievelilA 13(,411)116./ 21 H )4
911 A(,-11111(1, 2111)4.1 )eze ('4)1111111*.ie iii.i.ikt deel ilit \·,iii lier 1-.Lircip:.0 1'.irle,i,eli[.

24       1'(,_ 1.4-1'11()\' <211114) AN)22.1 )eze ticelii·etlltidheid k„tiir tertigiti Iici H.1.ig, prograiliti .1. liu\<)011,eeld
bu ile o\·er\\·egitige, i ilic betrekkitig liebbeli op de e,·,ilu.iIi e ,·.it i ile ilir,·oerilige,1 ile ge\·cilge,i \-ali Eil-
rope': m.1.1[1·eg:leti. Lie Pl,El ' 211115.(' 53 . 1. p. 2.

31 1       1 )1[ 10 /cer „11\\·.Ial „hijriluk. I ler kili·ope:,11,Irletiietir k.in zicli c,i:rigeii, Iitet reclit  ·enchuileii: ile rol
bili!1:11 ile iler,le ruler ,·.iii lier Ver.11·ag r·.m Alii<terd.1,11 1 ilitilier. /:er beperkr.

31        1'(i_I A-1'11( )V (21111#l ()1122. „#er\\·egitigi·. 1)e Coii,imweburger'Uke #·rijheden. ju,titieeti binneti-
|.111,10.7.Iketigebritki iii de [„elici,[ing „p de „liri,·erp.1.11ibe\·eh,ig zeer tkmie wl: "We 111„ete,1 1·#t,tel-
lett ,1.1[ ,|: rew |t.ateli [,it d u,1 erre 111:[ 111 ,)\ eree lifte nlitil ng zi; w iicx de hoge doel,rellitig: 11 I\.ill artikel
2vVEU: 1·.AMVI C...). 1)e be,luircit lh: Lie R.lad tlectilt.  ·o,-cle,i bc„·elidie,i \\·emig ei  *lecht wrge-
m eril . e i t e r i „ w l i g cit he l e,11.1,11 gect i r cie,l ch t op - h ergeeli d e ei·,11 w ti e zeker mer \·ergeniakkelijkt.
A:liter de papiereti bi,u\,·1·erketi die iii 13ru#:el opgerr,)kken „·cir,len. gebeurt er liierf of' mair heel
\ ·elitig.'' /.te Ac,-11(lilI/21 114.1'E 347.30. p. 14-15.

32      1'(,_IA-1'11(,V (21*143 lilli. mer\#·egliig I
3.3       111 Nederlall,1 14 er 111 [ckikilieli,i: iii.,re .1.11141.icht vocir lier litiple,ilelitatierekort (\,·.1.iriliee litig met 14

gezegil d,ir er il.lad\\·erkelijk *pr.ike 3, \·.iii eeii tekort). Eeli goed ,·O(irbeelil is Lie brief \'m ile mmi+ter
\·.111.1,1 :ri tle m er Ile d,lbincts* 11 d pu m met betrekkilig tot de \\·elise l ukheid ,-,111 bijz c,1 1,1 e re \\·erteli.ike
be p.11111 geti p mr het  ·aarborge n \·,iii rifilige m iple n ietitatie. Zie K,illic·rs/li kAY·,1 1 211(13/1 14. 29 21 HI V I. F
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lidstaten 0117 te werken aan een Europese rechtsruinite, zoals is rerwoord iii artikel
29 VEU met poetische zinsneden. wordr door het Europees Parlemetit gen\·ijf-eld.
Hierinee houdt een volgetid kritiekpzint verband.

Volgens de Europese instelling is de reactie v.111 de Unie -(...) 111eer virtueel
dan reeel (...) geweest."14 Hiervoor wordeti vijfargii,iietiteti aangedragen. Belialve
de twee voor de hand liggelide verklaringen vati de eis van zitiatiitiiiteit (,:lie het
netiien van bindende besluiten bemoeilijkt) en her otitbreken vati geloofwaardige en
gestructureerde procedures voor de follow-up. wordt gewezen op "(.. .) het .ilibi
van soevereitie bevoegdhedeii waarachter vacik col-poratistische retlexeti scliziil-

„35gaati.   Wit hiertiiee precies wordt bedoeld is niet duidelijk. Wel kati worden
geconstateerd dat het gebruik van de ternien 'alibi' eii 'corporatistische ret]exe11'
uitdrukking geeft aan de ilegatieve waardering vati het Europees Parletiient. Een
vierde .11-glillielit is dat el- geeii duidelijke taakverdelitig tussen de Unie en de lidsta-
ten bestaat, en dat die verdeling ook tussen de lidstaten otiderling ontbreekt. Bij dir
laatste onderdeel wordt gedoeld op de millenrverking iii het k.ider v.111 Schengen. Iii
zijn alge,iieenheid ziet het eerste onderdeel van het argunietit op hergeeii ill de
eerste pijler is gebaseerd op de gemeenschapsbeginselen als attributie. subsidiariteit
eti evenredigheid. Tot slot wordt gewezen op het otitbreken v:iii gelootwaardige
veiligheidsitistrunietiten bij crises of weigeritigeti 0111 5,111ien te werken. Deze vijf

argtinienten illustreren de aandacht voor institutionele elenienten, vergezeld van eeti
verwijt aan het adres van de lidstaten. Dit laatste is wellicht niet zo vreenid. liu de
lidstaten iii de derde pijler eeti zeer grote rol spelen.

Naast de teleurstelling is nog een andere lijn zichtbaar in het docunient. tianie-
lijk de bedreiging vaii de veiligheid iii de Europese Utiie door het terrorisnie. Een
interessant punt is dat het Europees Parletiietit het voorstel van het Nederlandse
voorzitterschap vin de Europese Raad volgt, nanielijk dat veiligheid eli openbare
orde "' i n 6611 lidst.iat eeti onderwerp lili, et Zijil dat de gehele Emopese U11ie .ungaar.
Waiineer de veiligheid ofde opetibare orde V.711 eeti lidstaat wordt bedreigd. 1110et

dit door alle lidstaten als een bedreiging aaii het eigen adres worde,1 beschouwd. '
Het Europees Parletiient lijkt .7.711 te sturen op de situatie w.131111 iedere lidstaar zijn
identiteit als het ware 1,M·/t aatigetast watitieer iii een atidere lidstaat een bedreigitig
van de veiligheid plaarsvindt. Daarbij gaat het Europees l'arlement uit van de Euro-
pese identiteit. die iedere lidstaat dient te ervaren. Eeii dergelijk vergaatid toeschrij-
veil vati inultilaterale betrokkeiiheid kan niijtis inziens niet van hoger hatid worden
opgelegd. zeker niet op een terrein waarbij de natiotiale idetititeit - ook in de ogen
van bijvoorbeeld de Co111111issie - een grote rol speelt en bescherinitig verdient.

m·eede herdruk.
34      1'6_TA-I'ILOV (2()1)4) 111122. 0 en\·egilig 11.
35      I'(>_TA-1'IAOV (21HN) 111122.  )\'er\vegmg H. m·eeile streep.ie.
36     Iii de mededeling vati ile Conit)11«le mt 1998. ten a.in,ieli ,·ali de minite ,·ali \·djheid. veiligheid eli

recht\·aard g|leid.  ·erd ook ge ·ezeii ,ip de 'opetibare cirde . Iii her acnepl.iii \·.iii de ('c,lii,iilme w de
R:tad ,ati Ministerf werd dit ciliderwerp met infer opgetioitic,1. Zie S 3.4.3.1 eii 'i 3.4.3.2.

37     19,_TA-1'liOV (21,14) 1 1122.,n-emegilig M.
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Naast zo\<·el de kritische noot aan het adres v.iii de lidstaten en de Europese iii-

stellingen als de aandacht voor veiligheid is er een derde algetiiene lijn in de Ratibe-
veling zichtbaar. Het betreft de rechtsbeschernzing van de Europese burger. De
groildrechrell rerdienell bescherillilig eli ilioeten derhalve worden bevorderd.38 I)at
is de atitelopen vijt-jaar iliet, ofonvoldoetide gebeurd. Het Europees Parleiiient wijt
dit a.111 de lidstaten. Zij hebben zich "(...) gekant tegeii het vastleggen van nortiien
voor de beschemiing van de rechten van de burger en het individii eii dat her
ontbreken van dergelijke tioniien vaak wordt gebruikt (sonis zelfs door dezeltde
lidstaten) als reden 0111 de wederzijdse erketining te blokkeren."'"

Het laatste plint dat vernielding verdient, is her deinocratische element. Het
Europees Parleinent is niet te spreken over de ondoorzichtige en weitiig democrati-
sche iiiech.itiifiiieli betreti-ende de prog.1.1111111eritig eii de besluitv0171111ig bitiiieti de
nliinte \·ati rrijheid. veiligheid en rechtvaardigheid. Het Europees Parlement en de
Iiatioiiale parletiietite,1 wordeii "(.  .) te vaak voor voldollgen teitell geplaatst."4' Dit
is betreiiretiswa.irdig jiiist 11il zij een veratitwoordelijkheid dragen "(...) itizake de

-41bescherniing van de rechten en de veiliglieid vati de Europese burgers.

Het neutralisereti van alle onwenselijkheden illoer gebeuren op grond van bestaande
verdrageti eti iii het licht v.111 her grondwettelijk verdrag.43 Dit ijitgatigsputit koijit
ook bij de concrete aaiibevelitigeti tot uirdrukking. Deze kuntien wordeti Ollderver-
deeld iii twee categoriefii. Iii de eerste plaats koilit de nalevilig van drie algetiiene
vereisten 1111 de orde: het betreft de versterking van de legitimiteit vati de ruinite
van vrijheid. veiligheid eli rechivaardigheid. de bevorderitig vaii de groiidrechreti eii
de tiillil.7111etitele viijhedeti eiltot slor 11ioet er worden ge\verkt naar ge'loofu·aardig-

heid zowel op het niveau van de Europese Unie als wat berreft het antwoord van de
lidstareti:' Iii de tweede plciats verwoordt hit Europees Parletiietit etikele specifieke
doelstellinge,i die iii de periode van 3,(14 rot en 111et 21)(19 liloetell wordeti verwe-
zeiilijkt.

Bepaalde overwegitigen zijii interessatit nier het oog op de niogelijke ruitiite iii
de toekoinst 0111 tiationale strafrechrelijke waardeti te beschernieti. Bij de algemene
vereiste,1 valt op dat onvrede over de gang \·aii zaketi de at-gelopen jareti eeti drijt--
veer v,iii her Europees Parlenient is. Zo gaar ten aanzieti van de versterking van de
legitimiteit de aandacht uit 11aar de besluit\·orniingsprocedure. 1)e rol van het Euro-
pees Parlellient 1110et worden vergroot (onder andere door het gebruik van de

38      1'(,_TA-1'11()V (2()(14) (1( 22. ma 'egitig 1, eerve streepje
39      1'6_-I'A-I'llOV (21 114) 111)22,0\·em·egitig K. Zie bij\(,orbeeld de discit*4iev rucielis de rotstaiidkcii,iing

\·ali kailerbc cluit 2111 5/214/JB Z ,·ali de 11.1.id \·ati 24 t-eli ni.,ri 2 1 11 15 iliz.ike ile toe p.i sitig \·,iii her begiti-
sel \·.iii „·ederzudw erkent,ing <,p geldeluke victic;. Phifi '2111)5. L 76/16. Uitei,ideluki  in .irtikel 2(1
W 3 op ge,10111.i i d.it u·.inneer her \·erIii oe deli best.iat 1.1 t groll,ireclitei i ot tillidal,ientele ,·rij hede 11 itiet
zij,1 geterble,ligd. er eell groll,1 liest.,at ,·i,or #·erzet regen   ·edel·zil,ise :rkelilillig.

41      1'6_-1-A-1'ROV (211114) IKI22. 0,·er ·eging N.
41       1'6_ 1 A-1'ROV (21 )4 )4) 11(122, m·en\·egilig N.
42 Zie 1'(,_TA-1'ILOV (211114) (11122. o\·en\·egi,igeti  E (punt 4). G en J. Zie \·  or dit ,·er,irag § 3.3.
43      Ik 2,0 slecht+ 4til,t.wn bu de punten die wor her strafrech[  ·ati belaiig zull.
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tiiedebeslissitigsprocedure), de Itaad dietit te steiniilen bij gekwalificeerde liieerder-
heid eti hit toezicht rati het H\-1 EG dietit te wordeti ititgebreid. 1)it duid[ op de
rersterking vati coninizitiautaire elenietite,i iii de besluit\·onniiig. Fijtit.ies \\·iju her
Europees 1'.irletiient op artikel 42 VEU, waariti de frap Iiaar co,11ilizin.ititariseritig
vati de derde pijler ,i·ordt gestimuleerd. Iii eeti otir\\'erpaatiberelitig reageert de
Conitiiissie bitrgerlijke rrijheden.justirie eli bititietilatidse z.iken iii t-eniie bewoor-

4+dingen op hit t-eit dat de 12.1.id otider a,idere   geeti gebritik heeti gexit.iakt rati de
illogilijkheid die door artikel 42 VEU \\(,rdr gecreterd:

"1)ell.I.ld i. op d.it pulit liiet .illeeti pcilitickelitiloreel te kort ge:choteiliii.1.11 heett
zich <ic,k ill juridifili opziclit .chu|Llig gelii.1.ikt .ian tial.ltiglicill. We st.1.iii hier zeltk
\-Mi)1- celi i litere.:.ilit geI·al I·.111 wetger'elide f. hizuti·ellie. \<·.irit de 12.1.id \\·eigci-t O m iii
of'Crectiftellililitig illet ile illogelijkhedell eli zelti de e i0cti \·.111 het Vel-Lir.ig f .iii Nice
de liicilebe:liv itighbe\·oegilheid uit te breide,i. vi

Her 11ioge dilidelijk zijii dat dit voor het Europees P.irle,iient. ook .il rallen iii de
defitiitieve aa,ibereling illi,ider harde woorde,1.4" een belatigrijk pullt is. Het fi·it dat
de Ita.id Keen gebruik heeft geinaakt van artikel 42 VEU \·oedt de kriticche benade-
ritig v.iii her Europees Parleiizent. Watitieer deze stap wel zon zijn gezet, was er
spr.ike geweest v.in meer coniniutiautaire besluitvorillitig op een terreili dat sterk is
verbotideii niet de tiationale cziltiizir en tradities. Vatiuit deze gedachte is het weI-

4-licht verklaarbaar dat deze stap door de lidstaten (tiog) tiiet is gezet.
Iii de specifieke doelstellingeti die iii de periode 21 )1)4-21)()9 volgetis het Euro-

pees Parletiietit nioeteti worden verwezetilijkt op het terrein raii de justitiele sa-
nienwerking iii strafzaken, zijii ook enkele interessa,ite overwegingen te vitiden. Zo
is het doel dat - ter bevordering van de wederzijdse erketining - het wederzijd3
rertrotiweii tzissen de rechterlijke instatities en de burgers. en tussen de rechterlijke
iiistanties o,iderling. illoet worden versterkt. Hier knoopt IicI Europees l'arletiie,it
geen liiiddel aaii vast, zoals de Coniinissie wel doet illet de verbinding vati hariiioni-
satie aati liet creeren vati wederzijds vertrouwen. Opvalle,id is dat iii de aaiibeveling
wel iii algeniene reri„en wordt vemield dat het niet tiiogelijk is "(...) het begitisel
van wederzijdse erkellilitig los te zien van een niitii,]iziniharniotiisatie waarmee
wederzijds vertrouweli word[ gecreferd. "ll 1)it beteketit dat de h.iriiiotiisatie vati

het strafrecht v.iii belang is en blijft.
Aan de haniionisatie Vail het strafreclit wordt eeti aparte alitiea gewijd. Her Eu-

ropees Parleti,ent is vati liietiing dat iiiaatregele,1 11ioeteti wr·ordeti ge,10111e11 ter

definieriiig \·ati "(...) de essentiele elenietiten vati de niisdadeti cont-onil artikel 2 v.111

44    Hierbu \„irilt ook .irtikel 67 VE.(; betrokketi. 1)it .irtikel heeft be[rekki,ig op lie[ itiititigratie- eti
mabeleid.

45     An-lillI(1/2 1114. PE 347.2(16, p. 16.
4(,      1'(,_ IA-1'11()V (21111-11 111122. .1.mbe\eli,ig 1. (,11(ter .2. plilit 1.
47       Illit,tr.itiet-/1.iti ,le  t.1!idpimun ,·.iii ,·cruhille,ille lid,r.i[eli zo.il, r<,1 ititilrukking gebr.ic hi iii 11\.1 EC; 1.1

feprei,ilier 21 115. z.I.ik (.:-17(,'113. hir. 21xIS. p. IN)1111 r.0. 26 ((:c,1111111%,ie lt..tail). Lie S 2.4.3.
40     1'(,_ 1 .A-1'IU,V (2( 11 )4) 11( 122. m·ern·egilig 1, pum 2.

167



H (1(lf I )3 t ul< 4

kaderbeslilit 2(,1)2/584/JBZ [het Eitropees aanhoudingsbevel (EAB): EAMVI."4" De
verwijzitig nair artikel 2 is een voort\'loeisel van een alliendenient op de ontwerp-
aatibevelitig.   Diarin werd de wederzijdse erketitii,ig verbonden illet de haniiotiisa-
tie vati strafrechr door de tioodzaak vall wederzijds vertrouweli.

Iii artikel 2 lid 2 EAB is eeti lijst opgetiotiien v.in stratbare feiteii waarbij de
toersi,ig vati dubbele stratbaarheid achterwege kan blijven." Deze feiten betreffen:
deellietilitig aan cell critilitlele orgallisatie: terroristile; niensenhandel: seksuele
uitbtiiritig \·ati kitidereti en kitiderportiogratie; drugshatidel, illegale wapenhandel;
cort'uptie, fraude: witwassen: eurovalseillutiterij; intormaticacrinlitialiteit; lililieumis-
drijven; hulp bij illegale bilmenkomst en illegaal verblijti nioord en doodslag, zware
mishandeling: illegale handel iii ilienselijke organen en weet-sels; ontvoering en
wederreclitelijke vrijheidberovitig en gijzelitig: racisnie eti vreenidelitlgetiha.it:
georgatiiseerde of-gerrapende diet-stal; illegale handel iii czilitiurgoederen, oplichtiiig;
racketeering en afpersing; nainaak van producten en piraterij; vervalsitig van docu-
tiienten, ver\'alsing v,111 betaaltiiiddelen, illegale handel iii groeibevorderaars; illegale
hatidel iii ii,icle.iii'e eii radioactieve stoffeti, haiidel iii gestoleti voertziigeti. verkrach-
titig; opzertelijke bratidstichung; 111isdrijveti die onder de rechtsm.icht vati het
Ititernationaal Strathofvallen: kaping van vliegruigen eii schepen; eli tot slot, sabota-
ge. Zo blijkt dat slechts het noetiien van een artikel uit eeii kaderbesluit een ver-
keerde indruk kati wekken: het Europees Parlemetit heeti een groot aantal gedra-
gitigen op her oog waarvan hannotiisatie van wetgeving is aangewezen.

Behalve de initiitiiu,iihartiioiiisatie vall niaterieel strafrecht illeelit het Europees
P.iilei]ieti[ dat illitiiiliuliigaratities ilioeteii wordeti gedefiiiieerd voor verdachten eii
gedetineerden.'2 1-)it betekent dat de hartiionisatie van het strafprocesrecht tot en
tiiet 2(14,9 de liodige aandacht krijgt

Iii de aatibevelitig wordt verder benadrukt dat Eurojust een nieuwe i,iipuls
nodig heeti, eti wel niet het doel de voniiing van "(...) een Europees Parker niet
bevoegdheden die verder g.ian dan alleen de bescherniing van de fitianciele belangen

„:3van de Utiie.   Dit is opvalletid, nu Eurojust is opgericht tell behoeve vati de
coorditiatie vati 11,1f i cipi i7H11 stratrechtelijk optreden. Ook dit pullt benadmkt dat het

Europees Parlenient anibitieus is: valluit verschillende invalshoeken blijkt dat het
oog rust op de ontwikkeling vaii een sterk fundanienteel kader. Eti dat is iliet
zotider redeti. Her Europees Parletiient heeft vertrouweii iii de Europese strafrechte-
lijke ititegratie. I)at bliikt bijvoorbeeld uit de volgetide doelstelling:

49      14,_TA-1'ILOV (214) (1(122. a.inbe,·elitig 2, otider e. pullt 3.
51 1      PE .347.1171/1-29..itiietideiiietir 25. Zie l'E 3-17.1113/11439..iii,eiideine,it -17.
51         111 zuti algenieetiheid k.iii over artikel 2 van he[ Europee  .tatihouditigsbe\·el worden opgenierkt dat het

weiti ig .ti-Jk o iii lutide begrippeti be\·at, 1,·aar,loor etikele L rageri itier betrek k Nig toi de legali[ei [. m het
bijzonder het h'.\ a·na-begi,isel. rijze,i.

52      1,6_-TA-I'llOV (2114)4) 11(122. Jantie#·elitig 2, olider e, pulit 3.
53       1'6_1-A-1'11.(.-)V (211114) { 11)22..ialibe,elilig 3. on,ler c. pu,it 3. Owngen: graar iii de mededeli,ig 1·.iii de

(:oiliililwe d.it op Lie groild:lag \'all Euir„ju,[ efii Europee9 opei,b.iar 1111msrei-ie iiioet ku,iiien 11·orden
ingextelit. zie (.:OM(211(14) 41 1 det:. p. 12.
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(...) cell Ilailii·ketinge eii opeiib.ire e\·.iltiatte iii.) keli \·,iti de pr.ikti che ge\·c,lge i i \·.111
het be.t.1.1 11 \·.iii stel.el. die eige 11 zij 11 .1.iii bep.1.lid l· l ili.t.ltel l. m 1 11 ilidele, 1 ,·ci,ir.telle, 1
0111 deze geleideluk .1.iii te ititegrere!} iii lict geilieelireclite'Uke :tel.el (...)."74

Met.indere woordell: de ilatioilate (rechts)stelsels worileti uiteitidelijk opge,iotiieti iii
ee,1 bovetist.itelijke rechtforde." Hierbij tiiciet wordeii betiadrukt dat her gia.it c)111
doelstellitigeti die iii de periode 2(,(,4-2(1(,9 dietieii te wordeii verwezetilijkt. Zeer
a ii ibirieils. zeker tizi - iiidicii her statidpillit rail her Eliropees P.irlellielir „01-dt
gevolgd - de soevereitie beroegdheden door de lid tateii wordeti .iatigedrage!1 alc
argutiietit 0111 de sameti,\·erking biiitien de riti,iite rati \·ri-iheid. reiligheid eii rech[-
raardigheid virtzieel re iii)iideti. en tiier daadwerkelijk te re.ilisereti.

4.2.2 H,kies /,171.el''immil

Her Haags progr.1111,71.7 is eeti gpisch Europees beleidfdocuiiient: a.ilisprekeiide
aiiibities die \\·eillie \\·eerstatid oproepeti. eii die illet de rastberadetilicid r.1,7 de
politieke taal wordeii vcrwoord. Medi daardoor blijft her iii\·eau algetiieeti. 1).it is

:, ,geeti rei-wijt. 1 )e (:0111111issie stelt Iiatiielijk ee,1 coiicreet actieplan vast.
Nog roord.it etiige keiiiiis is getiotiieti \·.iii de i,ihoud. ralt de titel r.111 hit

progr.1111111.1 op. Her betreti de versterking vati rrijheid. reiligheid eii reclit iii de
Europese Unie. Met.itidere woordeti, 'rechtvaardigheid' is ven·atigen door 'recht'.
Op welk niotilent deze wijzigitig is ingetredeti iii w.,aroiii. wordt op grotid vati (de
roorbereiding van) het docuiiietit niet duidelijk.'- Ot- hiertiiee een tii,idatiientele
rei-andering wordt beoc,gd, is derhalve 111oeilijk \·ast te stellen. Iii ieder ge\·al veran-
dert er niets aaii de Etigelse eii Fratise definifri,ig.'8 1)it zou kutinen betekeneti dat
een iiihoudelijke wijzigitig iliet aaii de 01 de is.

iii de itileiditig \·ati het prograintiia is liet keitiwoord veiligheid. lilet d.aar.1.111

gekoppeld het <treve„ 11,1.11 een opti!11,1,11 besclier,11itig.siiiz·e.iii ,-001 Lie illililte \'.111
rrijheid, veiligheid et, reclit. 11: doelsrellitigeii betreffeii otider indere her garatide-
reti van tiiinim.ile procedurele rechtsrraarborgeti eii toegatig rot de recliter, het
bestrijdeti v.iii gretisoverschrijdende critiiitialiteit. eii her reali<ereti vaii \ edeizijdse
erkentii,ig rati recliterliike beslissiiigen eii gerechtelijke stukken iii strati.iketi."' 1)e
111iddelen 0111 de doelen re verwezetilijkitig 0111\'.itten onder 111eer de verbeterilig \·.iii
toegang tot de rechter, praktische politifle eli justitil:le saiiietiwerkitig en de o,ider-

54      1'6_IA-1'11.()V (21*14) 111)22. .1.itibe\·eling 2. oititer g.
55      Iii 211( .3 m.i.ikre gle C ,)lillitisciejurillische zakelimiliterlie m,irki \·.m her Eurcipee, 1'.irle,lierit kclib.1.ir

dat her .1,1111,e, elilig ,·erdielit ,)111 ee,1111.iterieel str.,fre,lit,·c,i-pil, cip te frel|eli eii .ilgicitielie .trattcclitelilke
begili.eleri  te defilitereii  (/(1.114  bet  legaliteirsbegiti,el  eii  liet  i·erb(,d I .111  terug\\·erkerl,le  kraiht). /le
3 1.-1.1.4.1 ):ze wrg.1.111,1: .11111.itief heblieii 111 lilt <imlitiletlt \'.111 het kilropee, 1 '.arlellierit geeli ii.ile\111(
gekrege,i

5(,     Zie b: 4.2..4.
57      ()\·el·ige,1, 1, m liet groti,1\\·etrellik ,·er,ir.,g cic,k 'reclit'  ipge,i ,liieli m pl.1.it, #·.1,11·eclit,·.1.griliglieid.
58      I le begrippetip.ireli '/i·(·1·,/i,m, scairi,y, iii.,·na'  eli "hi,t·m;,.,6·unic'. iii.,11,1·' st.im zowel iii de (-4,11:Ill,le0 \·.111

1.111ipere .11  iii het 11.1.igs pr(,grimmw.
59  /'hi=('2{HIS. (' 53,1. p l.
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lilige a.ilipassing rail de wetge\'ing."' Hienlit kail wordell at-geleid dat de wederzijdse

erkentiitig een doel is, ei de hartiiotiisatie \·ati wetge\·itig eeii 111iddel (daartoe)
Vervolgens kotiieti algetiietie beleidslijtieti.iati bod, waarbij onder.scheid \Tordt

geiiia,ik[ russeti algetiietie begitiselen, de bescheniiing vati timdatiielitele recliteii, en
ilit\'c,eritig en evaluatie. Ui[g.Ing: punt voor de kotiietide rijtjaar is eeii prag,11.itische

a.itip.ik die is gebaseerd op hergeen er al is: alle lopetide werkzaanihedeti eii de
evaluatie,-ati atigeronde iii.,atregeleti zijn de basis. Hieruit kati de conclusie wordeti
Lietrokken dat de \\·eg die iii Ta,iipere is i,igeslagen, als de juiste \\'ordt ervareti.
Voor her algenietie kader \\·ordt gewezeii op de begitiseleti vati subsidiariteit. eveti-
redigheid, solidariteit en de eerbiediging vati de verschilletide rechtsstelsels e,1 -
tr.idities \·an de lidstatell."' Van belang is - eretials iii de m,dedeling van de Com-
Illihhic - d.iI het uitgatigspililt is dat de liatioliale idetititeit vati her recht. en daartiiee
her strafrecht, wordt gerespecteerd. In hoeverre de doelstellitigen eti de tiliddeleti
zoals ren\·oord iii de itileiditig hieraaii iii de \\·eg st,iati, ih de \·raag

N.1 de 1.indacht roor de algenietie beleidslijtieii is het de beurt aaii de uitwer-
kitig r.iii de specifieke beleidslijnen. Hierbij is gekozeii voor een bespreking aiti de
hatid \·aii rrijheid. veiligheid en recht. De aandacht voor de invloed vaii de strat--
reclitelijke satiietiwerkitig op de tiationale wetgering van de lidstatell lieellit gedu-
rende het docuiiient toe: 111et tiatiie bij de versterkitig van het recht is dit beleidster-
reiti goed vertegetiwoordigd.  Naast het belatig vati hit Europese Hof vati Justitie
(otider atidere op het terreiti van de prejudiciele rrageti),"2 wordt bij 'reclit'her
opbotiwe,i ran „ederzijds \·ertrouwen onderscheideti .ils a.indachtsgebied. liiteres-
5.itit is de over\\ egiiig dat otider .itidere de jitftitiele faiiieiiwerking ill Arratzaketi k,111
Irordeii verbeterd dc)01 her versterkeii v.111 rdederzijds vertrou\Neii eii dooi- de
geleidelijke ontwikkelitig vaii "(.  .) een Eurc,pese justitiBle cultuur (...) die geba-
seerd is op diversiteit rati de rechtsstelsels vati de lidstaten en eenheid itigevc,lge het
Eitropees leclit. WI, A.itifpreke,id vind ik de gedachie dat er op actieve wijze nic,et
\vordeti gewerkt a.111 \r·ederzijds begrip tussen de justitiele autorkeiten en verse-hil-
letide rechtsstelsels. 1)at beteketit dat de lidstateii liu,i systeeni nioeteii verduidelij-
keti.'4 Nederlatid bijvourbeeld zoii kitiiiieti betiadrukketi dat iii vergelijkitig lilet

(,1, /V,HI '2111)5.(- 53,1. 1,·  1.

Al        PHIC ' hi)5.('53 ' 1. p. 2.
(,2       1 ). be.111[\\·,),9 di,ig \ .111 111:lii,11.iele \1·ageli ge,chiecit zeer tr.iag (zie de zvrge,1 211 de  ugge:tm I m de

.Neder|.111,1w l Ii,ge Ila.1,1.1,111 her 11,1 EC;. all,·ia ' Be perkell du itr ell |a t preJudici & procedu re4', 31 lu-
iIi 21}lillI. 1)c .mibirle 1, (,111 [C *Irc eil 11.1.ir eeli .tileqwk bell.lil,ielilig \·ati \·erzoeketi. Zeker 1111 het
\\ erkierre 111 ,·al i Iici 1 101-% .iii Jil.[itie iii de toe ko ii N ,#·elliclit 1,·ord t u irge bre iii met de ruili,te , .iii ,·rij-
11. 11. i·ei hgliei.1 m in ht..1 Ii.t ,h r wrem lie,·.1 i .1.pecte 11 ,lie wcir lier 1 14 EC;. 1,1 de icid„,iirt ,\·elitcht
IM'011.|u,urie i.iii ile 1·:urcipe,e Ume'. \·ali be|.mg /U'i. Zie K.ipte\·11 211114. p. 41(1.

(,3       11/,h<  3 1115. ( ' 53 '1.p.1 1. 'helih.1,1 iii \·er,clieide,iheid' iii ee,1 71,isliede ilie regelmatigiii Gle ccilitexI
\·.iIi cle Europew Ulic \\,il·,ir gebritiki. Ilierli,ee \ orilt betiadrukt d.it de Europeve Ume de gemeen-
.cll.Ippeluke „·.1.irdeli ,·.iii ile 11,[e:lilcipeii trailitie, e,1 dergelijke ,·.1,1 ile liil%tate,1 \·erdeilige.

(,4        tier \ nortitterkh.ip m·err#·eegt 111 lict docililielit i·.Iii 9 jilli 211114 d,it. iii her k.ider i·dit het \·enterke,1 \·.iii
:1·:Lierzilils i·eril·(,Li„ww ,elt'i·el·miu„·eli. "(...) iii eeli ilitgebrelile Europe:e Ulite (...) eell expliciet:
r„.pati„ing I ilie,irl te \\ „rileri gelci·erd „111 bu de 11.iti ,11.Ile i#·er,h.1,idhai·elide itist.liirie; 111eer begrip te
H ekke„ Ricir de H·Uze H·.1.1 r,ip de rechmtelsels eli de (irgailiwitef #·.111 de h ds[.atell fulleric m er: 11. 911 11(,e
ile zake,1 7ii-h „P EU-nn , wmmikkele,i." Zic 11122,·1 4 jAI 248. p. 16. Hienitt blilkr Li.it |let 11.1.ig,
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aiidere lidstateii het stratklitiiaat iliet afuijkend illilder is: eeii oordeel over dit aspect
van de strafrechtsplegitig kan itiiniers niet allee,i \\·ordeti gebaseerd op de  aticties die
door de rechter worden opgelegd. illet :ils speci.1.11 aatidaclitsputit de stratinaxitiia.
Het systeetii v.iii bijroorbeeld de ven·roegde iii\ rijheidstellitig kati bij eeti waarde-

/3ritig va,1 her stratklitiiaat niet achterwege blijreii.
De strafrechtelijke sanietiwerking wordt bij 'recht' ook zeltitatidig aangehaald.

Uit de itileidende opiiierkitigeti blijkt dat de verbeteritig rail de satiie,iwerking nioet
wordeti bereikt door vemiitideritig va,7 besta.itidejuridische beletiiiiieritigeti eti door
rei fterkiiig va 11 de coGrditiatie bij op spori tigiso i iderzoeke 11. 1 H gre 11Aor·ersclirijdetide

I "'zaketi liioet de vervolging iii ekil Staat wordeti gecoticentreerd.
Na de i,itroductie wordt deze vortii v.iii satiietiwerking otider\·erdeeld iii oiider

andere de wederzijdse erketillitig eli de haniionisatie \·an wet„eritig.'1- |titeressant isr,

dat  bij de wederzijdse  eiketitii,ig alle  aandacht  uitgacit  Iiaar  "(...)  geliikw.1.ii·dige
noniieti betreff-etide procedurele rechten iii strafzaketi (.  .) op basis vati snidies Iia.ir
her best.iande iliveau vati rechtswaarborgeti iii de lidstateii en tiiet gepaste aandicht
voor hitii rechtstradities. "(,N

1)e harnionisatie rail her strafprocesrecht wordt nage-

street-d waarbij de verschilletide rechtstradities de beslititvonnitig tifet niogen blokke-
reli. Eeii vet-wijzitig tiaar 111,iterieel strafrecht ontbreekr.

1)e hierboven bedoelde rechten konieii ook 111ill of nieer .iati bod bij de oii-
derlinge aatipassing van de wetgeving. Uitgatigspunt is dat de vaststelling van mini-
tiiutiiregels voor procesrechtelijke aspecten de wederzijdse erkeiitii,ig dient eti strekt
ter vergeniakkelijking van de politiele en justitiele sanienwerkitig in strafzaketi nlet
een gretisorerschrijdende dinietisie."" Dit doel is ook gegeveii a.1,1 de harnionisatie
van iiiaterieel strafrecht.7" Hierbij wordt opgetiierkr dat het ertistige critizitialiteit niet
eeti gretisoverschrijdende di,iietisie illoet betreffen. 1)eze fortiii,leriiig wijkt at-v:iii
het statidpunt van de Commissie dat een coherent strafrechtbeleid ilioet worden
oiitwikkeld "(...) otii doeltretti·iid te kutitieii optredeti tegetialle vortiieti vaii zware
criniinaliteit.  -1 Iii het Haags prograniina wordt gesteld dat de prioriteit moet wor-
den rerleetid aa,i "(. . .) die voniien van critiiitialiteit die 111et tiatiie getioeiiid wordeti

prc,grai, 11 1.1 iii \·erhou,liiig rot her &,cunient \·ati lier \ m r71 rterscli,1 p i ers mbider prvktis<·11 i< ilige\'llid.
65     Zie (ic>k Illinalll.1 314)211, p. 118.
(1() 'N,/:'t ' 21 (13. (:53/1. p. 12.

67    ()ok F.itrojust  ·orilt gcm,enid. een <,nileru·eip *,t liter titer wder 7.11 ,#·cirdcii ititgelicht. Iii het
d(,cuilient dit verschillic vatiuit her Nederl,1 n dge ,·oowit[cru-Ii,ip ic deze driedeliti g tc,egeschre, eti a.iii
'lustiriele wilienu·erking'. 7ie 11122/1141Al 248. p. 15.

('M /'b/:1 ' 21Nli. C  53/1. p.  12. I lierl,4 1#·ordt i·eri#·eze,111.1.Ir c,lider .and.re her 1-- ir(,pee, be\\·i.i:,·erkril-

glili:%bevel en \·oorgelio,11:11 i,titiatie,·en op her teri·ei,i ,·.iii de i,ifoniiatie-uit\\·iffelilig
(,9     1,h/.( ' 211115.(' 53/1. p. 12.
741       1)e ,·erli„Liding tusseii h.irijwmwie. „·ederzud,e erketilitrig en wii,rete wmi),·erkitic lukr iet.,111,1,8

te ligge,1111 liet doc lilileilt wil het Nederlatidw worzirtench.ip. 1).1,ir \ ·or·iii m·em·c,gell d.it de h i mi„-
iii:atie \·ati \\etge\·ing depr.iktivche otiien\\·erki,ig \.rge,ii,ikkehikt"C...) mI.iiigher ,norii.i.iin.te .1„el
her ,#·egtienici -·an h it iii ern i:sm 1 ocir de \\·ecler7 1 1 die erk, 111 litig i.. ot her .1.m·u liell \·a 11 lee m te n iii de
ii.itic,ii.ile „·e[ge,·ing die ,.anie,i\\·erkitig m de \\·eg *r.1.m." Zie 11122'11-IJAI 248. p. 16.

71       Lie § 4.2.1.1.
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iti de rerdrageti."-3 Dat hiertiiee evidetit een uitbreiding wordt beoogd, is 11iet
gezegd. Het wordt niet concreet aangegeveii, niaar ook niet uitgesloten.

liiteressaiit is de overweging dat, illet het oog op een effectievere uitvoering.
de nlinisters vati Justitie en Bintienlandse Zaketi "(. . . ) iii her algenieeti verantwoor-
delijk zijn voor her onischrijven vati stratbare feitell ell het bepalen v.iii straffen."-1
Hierbij lijkt de gedachtegang re zijii dat een grote rol voor deze tiiinisters iii de Eise

raarin op Europees iliveau overeensteti1111ing nioet worden bereikt over een voor-
getionieti besluit dat verband houdt niet niaterieel strafreclit, leidt tot eeii ettectie\'e-
re onizettitig. Waaroin deze overweging niet wordt gekoppeld a.iii de onderlitige
aanpassitig v.iii procesrechtelijke aspecteti is niij iliet duidelijk.

Nog eeti etikele opiiierkitig over de andere twee ankers. vrijheid eii veiligheid.
1)e rrijheid staar iii her token van her vrije verkeer van personeil eli niaatregelell die
daarniee verb.ind houden. De enige band met het strafrecht is de overweging dat de
bestrijdi,ig r.111 :ititiveniitistiie, racisnie eti vreeiiidelitigenhiat speciale aandacht
\·raagt. Op grotid vati de artikele,i 29,31  en 34 lid 2 onder b VEU heeft de Coill-
11}issieiti 2(1(11 eetikaderbesluitgeinitieerd betreffendedebestrijditig van racisme en
\'reeiiideliligetiliaar.-4 Bij de veiligheid wordt eeti sterk accetit gelegd op praktische
strat-rechtelijke Satiletiwerkitig, waarbij \vergevi,ig onderbeliclit is. Centraal staat
ilit-oriliatie-uitwisselitig. eti de niogelijkhedeti 0171 die te verbeteren. Het begitisel
\·ati beschikbaarheid van int-omiatie speelt hierbij een bel.ingrijke rol." Vele overwe-
gitigen houdeti verbind nlit de bestrijding van het terroristiie.

EBii eleiiietir uit her progratii,na, dat van belaiig is voor de beoordeling vati de
huidige Ati-at-reclitelijke satiienwerkilig eli dat ook verb.ind houdI illet de liatioliale
stratrechtelijke autotiotiiie, is tor nu toe oiiderbelicht gebleveii. Ik doel hier op de
evaluatie vall genoilieil tilaatregeleil. In lijn niet de docutiienteli die aan het Haags
prograinnu teii gi'ondflag liggeti, Maat dit oiidet-werp iii de belatigstellillg. Niet
alleeii moeteti op liatioilaal tiiveaii voldoetide lilensell eti middelen wordeti iligezet.
e\'eneetis zijii deugdelijke platineii \·c,or eeti doeltreffetide uitvoering nodig. -" Eeti-
\'oi, dig 911 wretiJ boei eiid is de overwegitig dar de kniiij ii roo t- de ui tvoeritig beter
izioer wordeii afgestetiid op de coiiiplexiteit vati de betreffeiide 111.,atregel.- Verder
\\'ordt ge\\·ezeii op het belatig vati roortgatigfrapportages vati de Coniiiiissie aa„ de
Raad, otii de lidstaten te stitiiulereti toI tijdige uitvoeritig. De \'erbeteriiig v.iii de
doeltreffetidheid van Europees optreden noodzaakt tot systeniatische. objectieve,
onpartijdige eil efficiiinte evaluaties van zowel de uitvoering als de gevolgen van

72     /'htft '21 Mt5. (: 53/1. p. 12.
73       1*El ' 211115. (: 53/ 1. p. 1 2.1 )eze m·em·egingie -lia.i,t „·ciordeli.ik - ciok te ,·In.len m de eente .1.inzer

,·ati her Nederlati.i,e roorzitterschap. zie  11122/114 JAI 2-18. p.  16.
74     COM(211 11) (,(,4 def.
75       Eeti „·er.h.ind|1.11 lilptilctioil:,11: 111(>et in de gehele zilile o,·er inti,rniatie kwitieli limlitkkeli Lile 11(,dig is

mor cle liltoefellilig ,all 71.lil fill,crle. Grellzen mogen gem bele,ilillerillg zill] mor 11it„imme-
Ult\\·Ajelll 1,4. Zie Pblit '211115. C 53/ 1. p. 7.

76       /'bl:'l ' 21)1)5. C: 53/ 1. p. 2.
77     1,W-( 21 115. C 53/1. p. 2.
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Europese 111aa[regele,1.-8 Dat lijke11 tilij zeer nzittige a.ilidachtspuliteli tiiet her oog op
Lie otivrede die best.iii.

4.2.3 ."icticphu, i,ati ch· Collimissic· (2005)

Op 1(1 11iei 2(116 verschijilt her actieplan vati de C:0111,11issie. dat her H.,ags pro-
grai11111.7 uitwerkt. " Zoals gezegd coticretiscert dir pl.111 de atiibities die iii hi*t pro-
eratililia zijn neergelegd.M" Het actieplati berat tie,i prioriteiteii voor de ko,iiende
jarell, waarv.111 iliet liaine her algetiletle pulit 'civic]- eli sci,Ifi-echt: her gar,indereti
v.711 eet, effectie\'e Europese rech[sniiiiite roor eeii ieder' r ,711 bel.ii,g is Foor de

.1strafreclitelijke satiienwerkitig en de itivloed op de natiotiale str.it,vetgevitig
De Coni111issie stitiizileert de gedachte oni de wederzijdse erkeiitiftig 11.1,11- eeii

hoger tiiveau re tillen. Zo luidt de eerste ziti:

7)e Europece rei-htsruilizte ih ilieer dan em ruillite waarili be.11*,illgeli \'.111 de rechter
uit de etic lidst,iat iii de alidere wordt erketid eli teil ilitvoCr gelegil: bet i. eerst eeil
rilitiite waarin de toegalig tot Lic rechter is ge,\·a.irbc,rgli Zi,d.it rechterlijke be.lissi i igen
kutineli wordeti ,·erkregen eli te!1 uitvoer gelegd."Mi

De Coniinissie voegt hierai111 toe dat 111aatregeleti 111oetell wordeli *reilotiieti 0111 hett·'

\\·ederzijds vertioiiweii tusseii de lidstateii op te boriweii.   (,edacht wordt .mii her
forliitilereti vati 111itiinit,inprocedureregels en  hoge kwaliteitseisen roor her juridi-
sche systeetii, inet name ten aanzien van de rechten van verdedigitig. Hieruit blijkt
de iioodzaak voor (mininiutii)hartiionisatie v.iii proceditrele kwesties.8+ Wederzijds
vertrouweii kati ook wordeti gekweekt "(. . .) door op basis vaii opleiditig eii  tier-
werketi geleidelijk een 'Europese justitiele cultuur' te oiltwikkelen. zoals iii her
Haags programtiia worcit bepleit."M'

Bijna iedere verwijzing naar stratbare teiten als onderdeel van het 111.iteriible
strafrecht ontbreekt: zowel in het algeniene decl v,111 het actieplail .110 iii de bijl.iKe.
waarin eeli tijdschenia voor concrete 111.1.itregeleil is opgenotiieil. Olider de iioetiier
'versterkitig vati recht' is een paragraat-opgeiionieti tiier betrekkilig toI h.imionisatie
v.111 wetgeving. Verschi llende 111aatregelen wordeii aa,igekondigd . 111.iar geeil etikele
heeft betrekking op stratbare feiten.* Coticrete - liieer praktische - deelispecten

78      /'lit'l' 2(*15. C: 53/1. p. 2.
79     (:OM(211115) 184 det-
811 ( ),·criget,4 \\·ord r iii ile Neile 1.111,14[,iii ge \·erste. e, eiial, iii liet I la,ip pri,gi·.ilittii.1. gelii·iii k geiii.takt \·ali

her begrip 'recht' iii pia.it, wn 're,hAM·iliglietil'
K 1         Zie ,·oor d: m·erige prion[eite,1 ( ( )M(2 1 15)  1 84 Lict: p. (,-7.
82     (:OM(211115) 184 det:. p. 11.
83       (-C-)M(2(,115) 184 defi. p.l l.
444    (,roenboek proce,lurele \\·a.tril„rge,1 ,·oor \·erd.,chteli m vir.it>,iken iii lie gellele Eucopae Ume.

(:C lM (2111 13) 75 eti k.,derbe,luir make ile procedi,rele  ·.1.trborge,1 , mn·erd.,clite,1 Iii de gehele U me
(COM(211114) 328 def.). Zie 4 3.7.

85     (. (-)M(211( 5) 184 ild.. p. 11.
86 lii her 11.,ags progi m inia 10 op iii t p zi i ir \I·el ce n \·er\\·Uz i 11,4 re i·i ndeii w.1 r her 111.,I: 12 le .[ r.it re, hi . zie ile

Joorga.ilide p.iragra.it .
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(\:iii satiietiwerking) op her terri.iii vati strat-procesrecht staaii cetitraal.X- Er zijn twee
Liirzotiderii}geti: her tit· hi, 11, idi·m-begitisel eli de onschuldpresuniptie. Deze funda-
tiietirele fra.igstukketi krijgen bijzondere aandacht. welke zich onder andere ilit ill
her zoonielileti (,111 er iii 2()()5 groeliboeketi .12111 te n'ijdeli."N Dat her jiiist deze twee
jitridisclie tiotiev betreft. is tiiet zo vreenid. Het i,e his iii idc·,1,-begitisel houdt nauri
rerbatid iliet z()wel de praktische belladeritig van justitiele samenwerking op grond
\·an wederzijdse erketining als het wederzijdse vertroziweii. terwijl de otischuldpre-

89sii,iip[ie de 1-01 van fii,idanientele rechte,1 (ill her strafproces) vertegenwoordigt.
Ee,1,11.tal wordt uitdrukkelijke \·erwezen li.iar de hannonisatie van stratbare fri-

teii. bii de \·ersterking van veiligheid otider de noemer preventie en bestrijding van
georgatiiseeide cri,iiitialiteit. Iii 2(,1,711ioet eeti voorstel koiiien itizake haniionisatie
1.111 de strati\'etgering "(.  .) iii het bijzotider Iiiet betrekking tot de bestatiddelen van
stratbare t-eireil eli lilet betrekkiiig ic,t straffeii op het gebied vati belastitigfi-aude of
lietreffetide 1101111eti eti beproetile 111 ethodeii ter verbeteritig vati de justitifle sci-

„0,1nieti\\·erking op her gebied vati de bestrijding van georganiseerde belastingsfraude.
(-)\'et-ige,14 koiiicti de 4traffeti twee!11aal tiitdizikkelijk a.111 bod. 91

1)e (:0111111issie streeft er tiaar 0111 iii 24)(17 eeti specifiek progratiinia over de
justitiele sililletiwerkilig iii strat'zaketi vast te stelleil."2 Het zoii kunneti dat op dat
111011]elit de belioette aaii de harniotiisatie vati tiiaterieel strafrecht is toegetionieli.
1)it zoii er toe kulitiell leideii dat dir rei-trouwde aandiclitsgebied van de Europese
Utiie eeii promitie,itere pla.its krijgt.

4.2.4 (.,11 k-his·Ic·

Iii het begiti rati de 21 "' eezi\\· wordt door de Europese instellitigeti besloten 0111 op
de i,igeslageti \reg rei-der re gaan. Dit houdt iii dat - gezieii de liadn,k op de weder-
zildse erkeiinille - de strafreclitelijke integratie Illoet placitsvilideti op die aspecten
die resultereti iii de verbeteri,ig v:in de praktische sanienwerkitig. De aandacht gaar
Illet 11,1111e Nit 11,1,71 procedzirele kwesties. De overwegitigeii die betrekkitig hebbeii
op 111.iterieel strafreclit zij,1 beperkr e,i zijn daarbij ook nog eetis algeineeti gefortiiu-
leerd. Her Europees P.11-le,iietit zoekt .iatisluiting bij artikel 2 van het Europees
aatihouditigsbevel. Pas watitieer her artikel wordt geraadpleegd, blijkt dat deze
Europees instellitig de stratbaarstelling van vele gedragingen wellst te harnionisereti.

87      I iie,·bu t,ii,et „,ir,le,1 ge,1.1, ht a.)11 dc p<,fitie i ,1„ <1.1,ht„ffer<. be\\·u,k\\·estief eii recliterli.lk kiitfpr,ikeii.
88     (:OM(3,6) 184 det:. p. 311.
St) kide begins:le,1 m.ikeil ook deel ilit \·.m ile , ter bepalitigeit m het 1-1.11id\·at (zie 0 2.5.1 ) die lie[rek-

kitig hebl ,el i „p de reclit+plegilig. 7.ie \·„(1· deze liepalitigeli: artiket 11- 1117 tot e,1 11 let artikel 11- 11 11
groilil\\·ertelilk \ el·,11·.ig (ill ,ieel 11 \·.lii dir,·erdrag ic her 1 laild, eq opgelloilici i). C),·crigens zij li de be-
gn N li n (,uk re w ideii m het (;1-,)ei iboe k p, A e,liirele \,aarb,irgeli \·(R,r \ erd.ichten m str.it>.ikeii iii de
geliele 1--Lircil,e<e Utii:, C:()M(2111)3) 75 det

91, ('OM(2{1115) 1>14 det-. p. 25.

'11        hi 2{ il l7 Ii,<,:r eeti , c,cir,rel k<,iiieii reii .1 iii,le,1 1.iii cle crk, Iii,ix,g eli te„uir\· ier|eggilig 1·.iii al[eni.irie.·e
,.uicrie. eli  ;mm a.ird:luke straffeli.  (:OM(21 1115)  1 84 det:.  p.  311  (olider de ticietiier  ·eclerzildse
e rke m ittig) . Ni er 1,1 ter d.iii 21 )1 )7 111 c>et eeli ,·Mrs te 1 ,·er#cli 1 1 Iieli o ·er de h.ini i olii s.itie ,·a ti 'sectorspecitie-

ke .tratli:11'. zie C OM(2111 15) 1 >44 ,{et-. p. 311 (cilider & licienier h.trilioiligrie).
92     Zie bu\„cirtie. Iii ('OM(211115) 184 def:. p. 29.
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De Coniniissie tioenit iii de niededeling geeti stratbare t-eite,1, e,1 in her actieplati
houdt zij deze lijii vast. Ill her Haags progratii,71.1 wordt gedacht aan ertistige critiii-
Iialiteit niet eeti grensoverschrijdende ditiietisie, iii het bijzonder '(...) die voniien
vati critiiitialiteit die iiiet iiame getioet,id wordeti in de verdrageii.""' Een 11.litere
uitwerkitig oiitbreekt. Dit is op\'alle,id nu iii het verledeii de beleidsdocuiiletiteil bol
stonden vati reeksen gedragingen die als stratbaar t-eit dietideti te \\·ordeti aange-
rierkt. 44

De huidige Europese ititegratie. waarbij de cont-rotitatie 111et terrorisille op de
Europese prioriteitenstelling sporeii tiala.it, ligt het acceii[ - iii lijii 11ier Tatiipere -
Iiog steeds op veiligheid. Met nanie de itifortiiatie-uitwisseling eii het vergetiiakke-
lijketi van eeti procedure die leidt toI een gerechtelijke uitspraak die iii de gehele
Utiie wordt erkend, staat cetitraal. Ook v.intlit deze gedachte word[ besluitvortiiitig
iii gang gezet die invioed uitoet-ent op de tiatiotiale strafrechtsplegitig. Of-ilaariiiee iii
de toekotiist tiau\\·elijks iiibreuketi op het nlateriele sirafrecht piaatsvitiden. is de
vraag. Het is v.111 belatig te realiseren dat de geniciakte platitien betrekkitig hebbeti op
eeii relatiet- kleiii aantal jaren."' Wat volgt nadat procedurele obstakels ziin aatige-
pakt, en de praktische satiienwerking is verbeterd? Zijii voor eeti da.idwerkelijke
Etirope<e rechtsiziliiite Keen genteetisch.ippelijke sri-atbare t-eiten eil strat-feii tiodig?

4.3 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

Er is een 'Grondwet voor Europa'. althaiis, er ligt een tekst. Dat k.iii izieniatid zijii
otitg.7,111. 1)e vr.,ag kati wordeii gesteld wat de beoogde verdragsrechrelijke Ir·ijzigiti-
gen op het terrein vati de strati-echtelijke ii}tegratie zijii (§ 4.3.3). Voordat de beant-
woorditig vati deze vraag aati de orde ko11it, wordt korI stilgesta.iii bij de totstatid-
komiiig van het verdrag (§ 4.3.1) ell de coiiclusies van werkgroep X die zicli iii de
voorbereidiiig van het verdrag heeft bezig gehouden met de ruiiiite vati vrijlieid.

reiligheid en rechtvaardigheid (§ 4.3.2)

4.3.1 Ecti izicitii' verdr,igficeliteliik bader

Een nieuw verdrag kotiit niet uit de lucht vallen. De stappen die gedurende de
oiitwikkeliiig v.in de Eziropese ititegratie zijn gezet, lijket i elkaar li,gisch op re

volgen.'"' D.ir geldt ook voor de behoefte aati een „rotidwet voor Europa.r,

93     Phils'(-2(11 5. C: 53/1. p. 12.
4)4     Vergelijk 3 3.4.3.
45    1).1.irbli: iii her .briepl.iii  ·.111 de Coitili,i.sie i. de bel.,Iigstelhng #'oor (11.irliii,tils.,tie n.111) liiaterkel

str.1 frech[ zeer m ilii,11,1. 1. iii het 1-1.iag  progrd ii),11.1 be:re,le n cle Ww ki i (re I.atiet) tiker am,lacht ,1.m dit

theni.1. Nu de licist.i[:11 111 de Lierde ruler zelt be.luiri ,)1-11img m gatig kui111.11  zett:Ii.  kili)ii.ii  zil -
111(}Cliteil ZU daar liehoetie .iati liebbeii - zelt'k.iderlie Illircii itiiriereti che wrekketi rot liartlic,itiwite ,·ali
stratbaarstellilige,1.

{)5 Zie § 3.7.
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1 )e - reeds laiige rijd roorzieiibare - 1,itbreiditig 111et eeti relatiet-groot aatital
lidcrateii op  I  iliei 21 1{14 is eeti belatigrijke stitiiulans gebleken 0177 op iiieer t-titida-
liieiireel iii 'eau tia re detikeii over de structillir eli de beroegdliedeti vati de Europe-
fe Utile. Bij de Verdrageti vati Ma.istriclit eti Atiiiterd.1111 \\·.15 er spr.ike raii behoette

a.1,1 verbrediiigeti \·erdiepitig. 12egeliiiatig bleek dat de a.itid.,clit roor de illstitiltic)-
:iele .ifpecreti (die vii-batid hotidell tiiet de verdiepitig) ondaiiks goede bedoelitlgell
\\Tril overscli.idi,wd door het bel.ing vati de 0,11vaiig vati het beleidsterreiti raii de
Etirc,pese itiregratie. Iii het begiii rail de 21'a' eeuw lageii de kaarten eindelijk guii-
itig roor de ilistitutic,tiele zijde rati de Utiie.

Het colicrete startputit \'oor dit gi·ote project werd iii decetiiber 2(1(11 tijdeiis
de Europese ti,p iii liet 13elgische L.ikeii gege\'eii. De staarshootileti en regeritigflei-
den \.iii de lidst.irell „areti r,1,1 oordeel dat de Europese Unie detiiocratiJcher.
trallsparaliter eli et-ficil'11 ter 1110est Tr-Ordeti. Er werd besloteti ecti Europese Conven-
tie \ Mor de tockc,liNt ,·.711 de Eurc,pese Uilie iii her lez'eti te roepen e'11 zo otitstolid

de idee roor edii grotid\rettelijk rerdrag roor de Europese U,iie. Otider leiding vati
de Fratistii.711 (;iscard d'Estailig"- bogeti zeer velen zich v.717 t-ebriiari 2()(,(1 rot eti met

.juli 21 )1 1.3 0\·er dir onderwerp.   Zo 11.1111£111 vertegetiwoordigers v.111 de st.iatshoofileii
c,t iegei iiigflciders \ .111 de lidstatell. \'erte,eiln·ooi digers \'ati de 11.itioiiale p,7119111911-
reii. exi ledeti \·an de C:Oillillissie eli her Europers Parleiiieiit decl aaii de oliderhan-
delitigeti." 1)e gedachte is dat watitieer de personeii die iliteindelijk het verdrag
tiioete,i o,iderteketie11. \\·ordeti betrokkeii bij de Vaststellitig V.111 de itihoud. eeii zo
•,1-I)<,t 111ogilijk dr.1.ig\·lak \T·ordt gecreferd roor de Iliteitidelijke tekst. I)e katis opr

aftwijzitig r.Iii het defitiitiere docutize,ir wordt zo verklei,id. Ook u·erde,i er elf-
\rei-kgroepe,1 itigesteld, die zicli riclitteti op specifieke vraagstukken. Voorbeelden
\'ati deze rraagrtitkketi zijii subsidiariteit, de rol r.111 de nationale parletiienteti.
rereen,otidigiiig  ·ati „ergevitigsprocedures eli reclitsiiistruiiienten, en de ruitiite

IIH1r,iii \·rijheid, reiligheid eli reclitr,lardigheid (werkgroep X).
Op 18 jitli 2{ 11 13 \\·erd de otit\\ erp-tekst gepresetiteerd. Hierop volgde eeti Iii-

terg.citiveriieiiietitele (.:0111-ereticie.t"  V,111 4 okrober 31(13 toI eli iliet  18 ji,111 2<)(14
\\·erit er weder(,iii (11iderliatideld. lilet .ils result.iat de tekst die op 29 oktober 21)(14 ill
R.otiie \\erd otiderteketid. (;ezieti de hilidige :stalid ran z.ike,i is het onduidelijk of:
eii \ratitieer. eeti tiieuw verdrag de besta,inde verdragen zal vervangeti. De at-gelopen

47      1).ze l·r.,11.1,1,111 „.1.,·ait 1974 t,it eli liier 1981 pre.idetit \.iii dellepubliek Fralikrilk. Hil lieetitudem
/1111 regeerperic),le liet .imt,itieil/: pim „i]t„·lkkelii (,111 e 'li i:Sit,11,4 /11,ha,lin· c·/11·,y,c·c·n' te creer:,1. Zie I )e
/.1.1.1,1 a liult. 11.1 211112. i.. 12.

1). Lie B.ire,ir. 211115. p. 45-88. \·c,(ir ecil l„:ritclir I.iii ile (-'1111, .iicie.

'B)      V.iii i:der: ck.ilidi,1.1.1[-)|i,|St.1.1[ 11.1111  1  \·ertegeli\·ocirdiger -11 her de.lietreffelill: St.1.Ir.|1,)„tii (it- de
de bet!·effei}de i·eg,niig,leiderdeel. 1 )e \el-tegeli„oordigiNK ,·ali dc n.itic,11.ile pal·]eliielitel, bes[i,lid ilit 2
pewilkii P.1 Ck.,11,12,1.1.lt-)11,1,ta.it. 6,1.mil 2 1·:rt.g:111,·0(11-Jigers  .111 de Eunipe„ ('(11111111,ste (13.irtiler
eli Vi[<,1·iii<i. re.pectie,eluk regic,11.1.11 bel. 1,1 ell IBZ-lielel.i) m  16 1,de,1 \-ail he[ Eurcipee: 1'.irleilielit.
1 le i,\ crige cle.hietiier, i\·.m 11. 1,:11,11\ e ile \ „„1-/lt[er. [\\·ee \ ice-\·(>01·zi[ter.. 1 ), 1·.w·,ieitiet. be.[c,tideIi
uit le,len \ m her Europec: Eccilicmiikh eli Scici.1.11 C (illitrJ. het (.:(,111ire \ m ile 11.egii, 0. ile 0,)ci ale part-
liel·. en ile E,ircipe.e (litibull.111.iii.

lillI ./.ie 13.ire,it: 211115. p. 55-5(i. wl,i· ee,1 m er,ic|lt m .,11 lie u .rkgrciepeti.

lili Lie B.„elit. 211115. p. <18-11111. \„„r eeli wwm·.mlig \·.111 ileze K,C .
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jaren van onderhandelingen hebben er in ieder geval toe geleid dat de visie ,·.111 de
Europese instellingen en de lidstaten op de toeko,iist vati de Uilie ziclitbaar is.

4.-5.2 11'crkgrocp X: di· ritilitte 1,all vri ilicid, i,ciliqlicid iii rceliti,aardiglicid
Iii het slotverslag van werkgroep X zijii reel iliteressalite punten te vitideti.:"2 Expli-
ciet wordr voorgesteld de pijlerstnictziur af Ie wh.at '11.  1)it betekeiit ec|iter iiiet.
aldus de werkgroep, dat besluit\·orilling Op her terreiti rail de rilitlite va,1 vrijheid.
veiligheid en rechtvaardigheid slechts op 06,1 enkele wijze kati pl.1.itsvitideii:

"Eeii etikel juridisch eli institutiotieel kader betekeiit echter niet dat de Utiieproce
clure,. pei- Ae op tilelitieke \j'Uze 11ioeteli wordeii ti,egep.10t: Cle proceill.ire, zi,ilileli
killitiell v.irierell ilaar gelalig vall her op Ullie-Ilive.ill geplatide opti-eilcii. 1)c rocir-
,telleti ( ... ) coilibilier:11 eleilieliteil ,·all de coiiii )iuitaittaire 111etliode 111:t liiech.11 li,-
niei} die iii sotiitiiige ge,·alleii ee,1 versterkte I.08rditiatie \·aii de operatiotiele wameti-
werkitig op Utiie-iiiveait eii de betrokketiheid v:iii ilatioil.ile parletileilteii iiic)gelijk
makell telleiticle reketlilig te lic)ladell illet de specifieke keitiiierketi \'.111 (...) .tr.it-
recjlt...TH

Een niooie passage die ook vragen iii het leven roept. Zo is de doelstelling vati de
Coiiventie eti ook de ontiverp-Grotidwet otider atidere het bewerkstelligen v.711 eeii
tratisparailter eli etfici81lter kader. Het isjuist dat de algetiietie opvatting leeft dat de
huidige polerstructilur te wenseti overlaat. nia.ir zal eeti differentiatie 11.1.ir gelang, en
zelti bitinen een beleidsterrein Iliet tot hetzeltde resukaat leiden? WaI liiaakt her uit
ot- we sprekeii  over de besluitvorniitigsprocedures  vaii  de  eerste eii derde pijler,  of

van de besluitvortiiitig op bepaalde terreitien? Misschieti dat de paragriat-over otider
atidere de justitiBle sanienwerking iii strafraken etiig inzicht geeft.

De werkgroep is Vall illellitig dat de reclitsitistrunienteii vati de derde pijler
moeten worden herzien. De eerste pijler dieiit ter iiispiratie: verordeninge,1, richtlij-
tien en beschikkingeii (ofde door de Cotiventie beoogde opvolgers daarvall) eli de
daarbij horende voorschi-it-ten nioeten gaan geldell. Dit betekent dat het kaderbesluit
ten aanzien van de hartiiotiisatie vati niaterieel sirafrecht rechtstreekse werking krijgt.
De toevoeging iii het huidige artikel 34 lid 2 onder b VEU dat kaderbesluiten deze
werking niet hebben. wordt otiwenselijk bevotideti.'"+ De reden is - aldus de werk-
groep - dat het ontbreken van rechtstreekse wei-king eeti ernstige beletiitiieritig is
voor de iinplementatie. Lidstateti moeten op liationaal iliveau initiiers actie otider-
netiien wil het kaderbesluit (ofbeter gezegd: de ilit her k.iderbesluit voortvloeieiide
verplichting) in de praktijk rei-hten en plichten in het leveti roepen. Bij richtlijnen is
dat volgetis de ledeti vati de werkgroep atiders. Daarotii "(. . .) is er ruitiie o\'ereen-
stetiiniing over het feit dat het Verdrag kan bepaleti dat otiderlitige aatipassitig \·ati

1112   1-)e voorzitter ,·ali deze  ·erkgroep  ·as .le ler Brut<)11. Er 11:1111 m,k eeti Nederlaii,ler ileel Jail deze
i#·erkgroep

1(13 C.ONV 426/112. p. 3.

ItI4 Vergelijk liV E(; 16 jui,1 211(15. 7.1.ik ( -1(15/113..bir. 211(15. p. 11(Hll) (l'zipimi). i,·.1.iriii,leze 7111,11eile
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IicI 111.iteriele strafrecht .illeeti k.111 iii de \·ortii rati richtlijneii (of-huii oprolgers)
Ntt a.iii een atidere \ferkgroep |let thellia 'rechtsitistrutiienteii' is toebedeeld. blijti
IicI bij deze opiiierkitig.

Eeti p.11-.,graa f-r,·ordt ge Ir·ijd .7,111 de lier\·or, 11 hig v.711 de FI·etge\·iii gs procedzires.
De \\'et-kgroep cotistateert dat de utiatiimiteitsregel retiitiiend werkt op onderhande-
litigeti eii dat iiier de Liitbreiditig 11.1.11 25 lidst.ireii dit effect alleeti niaar grover \\ oi dt.
Het is tioodza.ik 0117 eeti 'krachtige itispailtiitig' Ie leveren 0,11 -(...) de besluirror-
mitig op basis \·.111 een gekwalificeerde ineerderheid eli medebeslissitig Uit te breideti

-111.eli rot de staiid.iard,retge\·ilig r.in het tiieur<'e coilstitutionele verdrag te 111.iketi.
Mooi vitid ik de woordkeuze 'kraclitige itispati,ifiig' Hieniiee lijkt de werkgroep
tot uirdrukkitig te brengeti oog Ie hebben voor de gevoelighedeti op dir terrein. Dit
blijkt ook tlit de ovenreging d.it "(...) bep.ialde aspecten vati (...) het ctrafrecht erg
gerc,elig liggen. eti d.it bijgerolg alleeti voortgang kati worden geniaakt door tiiiddel

..It,r.ill Zoi-grilldig ilirgewerkte cotiiproiiiissen. Stelililling illet gek\\ alificeerele
tiieerderheid eii medebeslissitig wordt.7.itiberolen op het ten-eiii vati de hanlionisatie
\ .iii „·ergevitie op ve,-schilleiide gebiedeti.'"N Hiertc,e behoreti illitlitiiuiii\'oorschritl
reii itiz,ike bestaiiddeleii ,·ati (11 sticitleil rool- lilisdrijveli iliet eeii greiisoverschi-ijden-
de diiiieiisie'"' alfook roor illisdrijveti die gericht zijn tegen eeii genieenschappelijk
beleid rati de Utiie. Het tiioge duideliik zijn dat hierniee de harnionisatie van
iii.iterieel stratrecht \\·ordt bedoeld. Ook het stratj,rocesrecht krijgt de tiodige aaii-
d.icht. ZO till)et Iiiet gek„.ilificeerde ilieerderheid eli liiedebeslissitig \\·arden ge-
fteiiid over •.etiteeiischappelijke illillillilliiiroorschriften inzake de bescheniii,ig v.iii2-'

de rechteii vaii personeii bij de stratvorderitig. eli ook over genieetischappelijke
lili

\(101-fchrifieti itizake specifieke otiderdeleti rati de straf-vorderitig.
Beslitit\·01-iiiitig door iliiddel rail itilailitiliteit is iliet heletiiaal vati de barni. Ile-

ze ftetiiwiize 111oet de regel blij\'eii "(.  .) vooi- bepa.ilde aspecteii van de 5.7111enwer-
kitig iii stratzake,i die verbatid houdeti tiiet kertitaketi vati de lidstaten eii diep„e-/

worteld zi-iii in hilii uiteetilopetide rechtstradities.""' Hi<I is goed dat etikele voot-
beeldeti volgell. w·.111[ roor illij is het iii eerste itistatitie - zeker gezieti de uiteenzet-
riti g die .1.1 11 deze opti ierkitig roorat'gaat - ni et d uidelij k war 11 i eronder valt. Iii ieder
Ler.11 Hier de bestatiddele,i vati en straffeii voor bep.,alde iliisdrij\'ell, en ook tiiet
etikele aspecte,i rati de stratvorderin g. Ged.,cht wordt aa,i de instelli,ig vati Unie-
iiistanties liiet operatiotiele bevoegdheden. roorschritten itizake her optredeti vati

w.,i·di getiegee:·d. /.ie  , ,k Kn.teii & fii, i,itelink 211115. p. 111711.
III5 ('ONV 42(, 112.1'.111.
111(, (ONV -12(,/112. p. 13.
II)7 ('(.)1\IV 42(,'112. p. T .3.

IIIS ( )\ :riect}, \\ . 11.eti *mi,ige coli,·elitielede,1 d.it fle C c itii L „ric 7,)rgi·u l,lig 11.1 .1.It \\ .ir "(.  . ) de 111<,gelijke

mi:, 2111, Iirie  71.111 .31. lidst.ireii dc nic,geli.ikheid ki-ijgen 1,·ergimigfiliiti.irie,eii m re die,ieii binlion ceii
prt„·edure \.iii liteilel,e4110.ing eii ste,11111111g bil gek„·.ilificeerile :iieerilerlieid." Zie (-(,N V -126/113. p
15.

111,) Iii her ist·clid :[[eli.ik \:rill·.ig t: eeli Iii,t „rgetioilie,1.

111) 1 )e  ,\ erige tnee reri·:ilieii z liii ,·ocit·.cliriftel i iii 7.ike de politifle eli lit.ritiele #.iii ten\\·erkilig ril.,ell de
lii[c,riteireti 1·.ill lid&.iten eli 111.1.1[regelell iti .ike liliccia.Idprer·elitie.
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tiatioiiale politiedietisteii, getiieetischappelijke onderzoeksteanis of wetsh.ilid|la-
\'itigitista,ities die op het grotidgebied vati eeti atidere lidsta.it optriden.' 11 1)it zoil
duidelijk Zijil ware her niet dat ook aill dit lijsge is toegevoegd "(...) de onderlinge

..11,aanpassing vati andere onderdelen van het illaterifle strafrechI.
Iii ieder geval blijkt dat werkgroep X 11iet \·olledige coni,111111.izitariferitig

nastreeft. 1)at wordt otidersteund door het voorstel v.iii de werkgroep oiii Cell

gedeeld itiitiatietrecht te behouden. Dic beteketir dar zo\\'ellidst.ireii .113 de (.:oiiiiiii3-
sie een voorstel kii,ineii doeti tOI bijvoorbeeld de haniiotiisatie \'ati eeti bepaald
niisdrijt- da[ binneti de be\'oegdheid v.iii de Utiie valt. Wel  \·ord[ dit aspect iii
zoverre aangepast dat 001 vierde van de lidstateti eeti illitiatiet-,iioeten steuiieti \\·il
het daadwerkelijk worden ingedietid. De reden hiervoor is eeti\·oudig: uit de pr.ik-
tijk blijkt dat initiatieveii vaak voortkonien ilit tiatioiiale probletijeti."4 1)e overrolle
agetida vaii de Unie wordt alleeti gedietid indieii eeii initiatiet-ziet op eeti algeiiieeti
probleeiii dat de Europese U11ie aatigaat. Hit raakt aaii de subsidiariteit. ejil vall de
belaiigrijkste ziitgaiigsputit iii dit k.ider, w.ir d.7.iniiee ook zeer betekeiiisri,1 is: de
Europese Unie is vati een atidere Orde dan de nationale staten.

4.3.3 Di· stic,fred,ti·/i/L'(' sal,imil't·rkille 4,1,ch·r hc·t grci,iditrm'liik t'i·rdnw

4.3.3.1 De gehele strafreclitsplegitig?

De inhoud van de artikelen in het Verdrag tot vastsrelling van een Grondwet voor
Europa ten aanzien van de strafrechtelijke saixietiwerkitig is weitiig verrassetid. Net
zoals bij het Verdrag v.iii Maastricht en her Verdrag vati Ainsterd.1171 wordr ook hier
tiiet een izieuw verdrag een fortiiele basis geboden voor stappeti die al etiige j.iren
geleden iii de praktijk zijn gezer. Ile lidstaten hel,beii op grond vati de bepalingen
uit titel VI VEU k.iderbesluiten aaiigenotiien op velerlei terreiti. Nier alleeti eell
breed scala aan strafbare gedraginge,i is de revue gepasseerd. Ook tiieer procedL,rele

It:aspecten zijn onder de loep genonieti.    Het ukroepeti vati de wederzijdse erkeii-
tiing als  hoeksteen  Vall  de justitiele  sanietiwerking  iii  1999  houd[  illet  dit  laarste

verb.ind. Deze praktijk is duidelijk herketibaar iii deel 111, hootilstuk 4 (de ruimte
van vrijheid, veiligheid eti reclit). vierde atdeling v.iii het grotidwettelijk verdrag.""

Artikel 111-27(1 lid 1 betreft de justitifle sallienwerking iii siraizaketi iii het
algemeeii. 1)e grondslag is de wederzijdse erkentiing r.iii rechterlijke uitsprakeii eli
beslissingeti. 1)aarbij wordt gespecificeerd dat de justitiele saine,iHerkitig de hartiio-
nisatie vati bepaalde delen vati het strafprocesrecht eti miteriee| strafrecht oinvit. Iii

111      CONV 426/1 2. p.  14.
ll2 CONV 42(,/412. p. 14.

I 13 (:(-)NV 42(,/112. p. 14.

ll4 Zie § 3.4.4.4 e, i § 3.5.3.3. Zie c,c,k WRR. S/,leI<i,m h th,·iti iii th· Etiny„1/,rc·,1,· 1.'m,· (rappc,irt lir. 65). 1):11

11.,ag: Silu Uitge\·ers h )< 23, p. 17( I. 1 )it .talidpi M #1·ord r e; elieell: cloor Lie (£)1111 iliw e iligeliolizel 1. Lie
COM(211114) 4{11 det:. p. 5.

115 Vergelijk § 3.5.3.2.

llc,      liet gro,1,1\\·etteluk ,·er,irag be taar ult ,·ier dekil: algeilleell clecl. her liall.1;'est ,·ai .le gr ,illirechre,1 1·all
ile Ume. her belei,1 eii de \\·erkinig \·.1,1 de Utite en ile .ilge,iietie eti slothep.ilitigeii.
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deze algenietie bepalitig wordt ook ecti opsotii,iiing geven \·an een viertal terreitieti
n'.larop 111,iatregelell ilioeten wordell vastgesteld. Her betreft de regels eii procedures
\\'.7.iniiee alle soorte,1 voiinissen eti rechterlijke beslissingen overal iii de Unie wor-
deti crketid. het \·oorkotiie,1 eli oplosseti fail jurisdictiegeschillen. het ondersteutieti
\-.iii de opleiditig ,·.iii 111:igistrateli eli justitieel personeel en tot slot - iliet het oog op
de strati·er\·olgitig eli tetiuitroerleggiiig van beslissinge,1 - het bevorderen vati de
9.1171e1iwerkitig nisseii de justitiele ot-daarii}ee gelijkwaardige natiotiale autoriteiten.

hi lid 2 ,·ati artike! III-27<) gaat alleaaiidacht ilit naar de tiiitiimiiiiihaniiotiisatie
\-ati her ftrat-procesrecht. Uitdrukkelijk „·ordt overwoge,i dat alleen rot dergelijke
befli,itvorii,itig kati wordeii overgegaati itidien dit nodig is ter berordering van de
\frderzijdse erketitiitig eii v.711 de politiele en justitifle sanietlwerking ill strat-zaken
liiet eeli <.1-elise,rerschrijdetide diliiensie. Her betreft ,-11111111.itieve \·001-waardeti. dier.

iii de praktijk - Iiaar 111ijti 111elii,ig - tiiet eeti harde beperkitig inipliceren. In veel
geralleii kiitilieii argilillelitell worden gegeven dati wel kutinen deze worden be-
d.icht \\·aardoor .1,711 de weitiig specifiek geforniuleerde risen is voldaaii. Deze niini-
11111111„,orschriften liiogeti niet alle aspecten vati het strat-procesrecht oinvatten. Dat
lijkr iii ieder geval zo otiidat eeti opsotiiniing volgt. De roorschriften tiioeten be-
trekkitig hebbeti op de wederzijdse toel.latbaarheid van be\vijs ttisseii de lidstatell. de
rechreti r.iii persotieti iii de strati·orderilig eli de rechten van slachtoffers van niisdrij-
veil. Op deze terreineti zijii al v66r de imrerkingtreding van het nieu,ve verdrag
itiitiatiereti e,i be<lititeti getiometi. Iii die ziti wordt iii artikel Ill-27(1 lid 2 de be-
gra.itide pr.ikri.lk rooizieii vati eeti \·eidragfreclitelijke basis. D.it deze op5011111111]g
nicE li lilit.itiet- if. eti dits gee, i begreiizitig iti ipliceert, blijkt u it de ove,ir·egi iig dat ook
aii,lere specifieke eleiiietireti rati de strati·orderiiig aati dergellike 1112.itregeleti kun-
tieti \\·ordeii blootgesteld. Wel is nodig dat de IL.,ad deze eletiietiteii neerlegt iii een
besluit eii dat alle lidstateii Illet de i,ihoud vati het besluit 111oeteii i,iste,11111eti.

Artikel 111-27 I is iii het liGht vati roore.iatide verdrageii vertrouwd terreiti: de
11.11'111011isatie v.711 iii.iterieel str.it-rei-ht. I)it artikel valigt niet aan tiiet de overweging
dat de nlailtregeleil.illeeti tiioueti wordet, genoiiien voor zover deze nodig zijn ter
bercirderitig v.iii de wedezzijdse erkeiiiiing. De liiik tussen de strafrechtelijke sa-
11ie,iwerkitig eii de wederzijdse erketilling lijkt op het terrein van het strati,roces-
recht eeii (grotere) 1-01 re speleti. WeI wordr ook hier de relatie geschetst niet grens-
overschriidetidheid: de 111itiitiiuinhartiiotiisatie van stratbare feiten en straffen kati
alleeti geschiedeti iii verbatid 11iet vortiien vati bijzonder zware critilinaliteit met eeti
g re 11 s o r ers c l i rij d e t i d e d i i i i e ! i f i e . E e t i o p so n i i i i i i i g \'o lgt : ten o ri s i i ie, tii e ! 1G ei i h a n d el e t i

<eksuele uitbilititig rail vrouweii en kitidereti: illegale drugshalidel. illegale wapeii-
liatidel: her \\'itwasseii \·ati geld: corniptie: de vervalsing v.1,1 betaal,iiiddelen: coni-
p,itercritiiitialiteit eii - hoe kati her ook atiders - georgatiiseerde criniinaliteit. Behal-
ve het t-eit dat deze gedragiiigeti rui,11 kiintien worden i,ige\' ild, niet iiailie *georga-
nifeerde critiiitialiteit'. kan niet wordeti gecoticludeerd dat het ook oni deze hatide-
litigeti iiioet g.1.iii. hi de rerdrag tekst wordr 1171111ers gebruik geniaakt \,ati her woord
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'iii  verband niet': 1-  en  daaniiee wordt de deitr opetigezer  voul  ee,1  111(,gelijke
,·e rrii i tiih ig . 1 h, .irb ij h ebbe 11 d e l idfiatii i ook re k e t i i t ig geli ozi d e t i mer d e \ .7 ,ii i deri ii -

geti waaraan criniinaliteitotiderherigis. Iii de derdeparagraat-rati.irtikel Ill-271 lid
I wordt bepaald dat de lt.,ad bij Europees besluit k.1,1 \·astitelle,i \\·elke .t,idere
voriiien raii critiiinciliteit aaii de gestelde criteria \·old )eli. Eretial  bij de ilitbrei-
ditigstiiogelijkheid iii artikel 111-27{ I is u,lailitiliteit vereist. C),id.itiks d.it deze liist kati
„·ordeii i,irgebreid, vitid ik her orralle,id d.it dc Opsollitililig \·.111 stratbare t-eitell die
gehaniioniseerd dietieti te worden. beperkter is dall iii her .Ictiepl.ill \'.111 ile Ita.id eli
de C:otiiinissie uit 1999"' en de C:oticlusies \.iii T.itiipere."' Zo c,titbreekt iii her
groiid\\errelijk ,·erdrag eeti ver ·ijzing n,7.11  111iliciiciiiniii.iliteit. '-" 

Her kati zijii dar op de \·ele beleidsterreitieii die de Euic,pe,e Utile tijk is
lianiiotiisatieniaarregeleti zijn vastgesteld. Her is 111ogelijk d.it \'uor ecti lic,eltreffeilde
uitvoeritig vati bijroorbeeld her intertie-171 irktbeleid de <),iderlitige .,aiipassitig \'ati

strah,etgevitig tiodigis. Op deze situatie heeft artikel 111-271 lid 2 betrekki,ig. Op
gri,lid vall deze bepalitig k.1,1 worde,1 overgega.ii i tot de l ili l l i l l izi l i llial, l ioi l isatie \'.111
stratbare t-eiteii eli saticties die tiiet. iii dit roorbeeld. de ititertie 111.11 kt verbatid

131houden.
Uit verschillende beleidsdocutiienten, zo.ils het H.,ags progratiiiiia. blijkt dat

her respect voor de nationale cultuur eli tradities op het ten-ein vati her scrafrechI
belatigrijk wordt gevotiden. Vandaar d:it roor de ilii,litill,lilliarilionisatie vall zowel
her stratprocesrecht als niaterieel strafrecht eeti tic,odretii iii het leviti is geroepeti.
Watitieer het voorgestelde besluit atbreuk doet dati tillidaiiietitele aspecte,1 vaii hit
strafrechtstelsel kati  de betreffende  lidstaar vati deze  retii gebruik  iii.Iketi. '--  Kc,rt
gezegd wordt her o titwerpbeslitit da 11 aaii de E u ropese li.,ad vo orgelegd. 1 )e besl Li i I-

vortiiinesprocedz,re wordt gefchorst, eti de Eitiopese Rud ga:it zicli ber.,adslageti.
Athankelijk van de bevinditige,i wordt hi*t otitiverp (,pliiezi„· .1.iii iii* 12.1.id roorge-
legd ot- aaii de initiatiefiienier v.iii het c,titwerp \\·orilt verzocht illet eell ilieu\ '
,·oorstel Ie konien. Veel 111eer is er niet geregeld. Op grc),id \-aii de rerdraptekst beti
ik Iiiet gerust op de bescherillitig van de fulld.1111etiteii v.iii ee,i ilatic,ii.7.71 sirafrec|it-
 telsel. Op basis waarvaii wordt 6011 en a,ider beoordeeld. war is de rc,1 vaii de
verotitruste lidstaat? Wat is er Iiiogelijk 11.idat eeti bep.1.Ilde \\·eg is gekozeii? Alletii.1.11
belangrijke rragen die onbeatitwoord blij\·eii.

117 Iii  le E,igel.t.ilige Hme .r,i.%  Ir,lh,·.i· ,in',is ,d , Hilit' .in' t.  . f'. cii iii ,1: 1·1.111.(.Ilige \ :rw 1. „Pg:11„111.11

'1, jc> domitilit> ,11· inmi,whic t...1 .
118    Lie '. 3.-1.3.2 (,·oettioot 213). Hierbil liI,ier wel \ · ir,li·Ii ,)pg:tikrkr .1.Ii ile Igt ruiliter i.. iii.i.ir d.it de·

mecire uratba re t-eitell gelicer,1 dietieii Ie /411 .1.113 gec,1 pm,eerile ,·rii,iitiali[ei [. [eri· iri,illc ell ili·ughll.111-
del.

liu 9 3.4.3.3.

1211      I em·jl literover eeii k.iderbeslitic wa: a.,tige,1,1,ite,1  1/'/,/:<   2111 1.1.  1 29 ' 55).  l let  I h.l  i·.(, lieet ,lic
k.iderbe.litit mm i dde 1, iii . rig w rklaaril. zie 11 \J E( ;  1.1 .eprelitlier li ll I:. /.i.,k ( '- 1 7(1 '113../2,1. _
lillII. r.0 . 56 (C.01111111wc'/li,1.1 41).

121 Verge'JA H,1 EC; 13 :eprenilier 21,115. i.iak (:- 17(,/10..bir. 211115. p. 1,1(111 1( ' inmit..te 'll.1.til). § 2.4.1.-5.

122 Artikel 111-2741 lili 3 eii 4. e,1.irtikel III-271 lili 3 eti 4 gic,lid,#ettelijk \·ct·,11.Ig.
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4.3,.3,2 Wijze \'.iii beflili[\'<)1111illg

1 )e h,11-11101]ic.irie rati strat-procesrecht eti 111.iterieel <tr,ifi-echt gebeurt iloor tiiiddel
r.iii celi 11ieurr reclitwilistriliiieric: k,ider\\'etteli.12' 1)e kaderwet is eeti werge\'illus-
h.itideli,ig die iedere lidet.tat biiidt teti a.itizieii r.iii het Ie bereike,i result.ia[. Ner .ilf
bii de riclitliiii eti her k.,derbeclitit, die door de k.ider\\·et \\'ordeti zen'atigeti. st.i.it
het de lid0rateli \'rii de \(,rtii eii de 111iddeleti Ie kiezen w.1.iniiee dit refultaat. \·oor
70\·er de k.iderwet zicli Icit de betreffetide lidsta.it riGht. k.i11 \\·ordeii bereikt. Uk
.irtikel 1-34 blijkr d.ir de  ge\votie \\'erge\'ing,8proeizil,ire op deze rechtsitiftiwitiwiitcti
ra i l t o r p a ssi l i g i s . 1 1 4 1 ) .i t b e t e k e i i t k o rt ge z egd d e l i u i d i ge t i i e d eb ee l i s si 11 p p ro c e d, i re

de 1 .i.id e,i her Europec$ 1'.irleiiietit beflisseti sanien. 1).iarbij geldt de gekwalificeer-
i.de 11ieerderlieid.12' liliallililiteir 10 met illeer \'001-geschrereti.

Ec i i i i i [et·64, ti,· crt i ci i i e t i re e l e l e, 11 e ti I is i i ug d ii i de l i-i k h erk e tib aar: l i e t i 11 i t i a ti e t--

Iiclit wordr gedeeld doc)r de (:c)11imissie eii de lidir,iICIl. 1).it is bijzo,ider otiidar bij
de ge\\·c,lic \\·etge\-illgfproi-idlire - in de regel - .illeeti .1.iii de c.oiiiiiiissie her recht
\·.iii illitiatiet-is Ine'gekend. '  - A.iii het i,itergoti\·crtie,11(,itele k.irakter wc,rdt ecliter 111
ci,itre tiiate .itbreuk ged.1.iii 1111 de a.itibe\·eli,ig \·.,11 werkgr<)ep X is opge\·c,lgd: eeii
k\\·.11-r \·.1,1 de lidst.iteli k.111 eell befluit illitierell: '* Het is tiiet tiieer tiiogelijk dat irdii
itidiridliele lidst,I.it op basis r.111 bepacilde (tiatioii.ile) belaiigeti de besluitvorillitig op
hit rei-reiti r,111 hit Art-,iti·eclit 111 g,itig k.111 zerreti.

Mer c,<,ir (,p de beslitit\'uniiitigfprocedure is her vati bel.ing te wijzeti op de ge-
\ ulgell I .11] hi t tiicii\f L  I'l or<,c<)1 bert-effeiide de ! (,1 \ citi de liciticm,ile p,1i letiietiteti iii
IicI Europees l'arleiiielit. 1 "' 1)e positie r.iii de 11.itiot].ile parletiietiteii \fordt 1terker
rei:itikerd. Zo kittiiieii zii de \·001-zitter vaii her Europees Parletiie,it, \·.111 de 11.i.id
iii \·.111 de (0111111iffie ecii .iii\'ies toezelideti dat betrekkiiig heeti op de tuitsitig rail
ecli \'ourgetioliieii beflilit .1.iii hit szibvidiariteitsbewilisel. 1 "' Verder moet<,11 9,0,)1-*rel-

|ell lititii,iia.il (, \\·eketi rooi- de placitfitig op de voorlopige 11.1.ids.ige,ida. .1.111 de

12.1   /.i, bliikr ziit .irrikel 111-271111 1 2 m .irrikel III-271 Ild I c,12 gr„11,1#i·:trelijk \·erlir.ig.
124 /.te \ m I de ge. (lite \\ ,·tge\ 1,14*pr,ice,lure .irrikel 111 --3'J<, gi·(,11,11\ .treluk \·crdr.ig.
125 Artikel 1-25 41 1,11,1„·ettellik \ er·,ir.,g.

12(, (,1, ciikele ruizieti i,I: m,lc Ilittini,1111g,Iii„, ,·1111.lie leti i.iii ile bc,·<,egdl eid (,lii rc,t h.irlit„lii,.Itie F·.iii
.ri·.itpri,Ce.rei·|it eli 111.,ret lee| .ri·.ifrec|it (i,·er te g.1.m ('4 4.3.3.1 ). Ecii .ilicier ,·0(,rbeeld i. ile il i.te||lilg \·.Iii
cell 1-_unip ed <,pe,Ili.1.11 1,11111.[crie (71..irrikel 111 -274 gr<,1 idi etrellik ,·erilr.ig). Ecti Elirciree, „pclib.1.,r
111.11:[erie i. mil'igeli, geeli litium ,L,e,1.ki-Ilte. ()11 li.i·,1  \·.iii hit (:iii·pi. lilm (/le 1 )ellii. -M.irri· & 1 ):
511 k t I 'Fw i, iii 211111 c.,1 gr< ici, 1.,ek \ .1-:chelicii \\.1.11·11 i de ( :c)111,11 i'i ie plet[ i·mr :eii iici·gellike mw 1-
hilit (,p |1,[ [errelti 1.111 li, w .1 frec lite'ULe lic „ herilitlig 1 .,11 ile fi 11.ilk-k·Ic bel,iligel i ,·.111 ile ( ;:111„ 1- hap
1( (,M<211'11 4,-1 5 Jet-. 3. /.ie \ (wreeli kriti.clie lie.elli,u\\·1114 1·1.1,1.111[ 4 (;roetihilil.eii 211112. „·.w·iii /11
umler.alidere  ,pillerkcll ,{.it het mer \·re:illil I   i.lt .um, de ge i.tchte cipk imr dat de 1·_lmipne ('(11111111.-
,ic ik-h l,litidw.irt ''1   .1 %1 el|Ii·lit gelikiril lilkt.  ip de i er\\·er\·ilig \ .iii eeli stilk.le eigeli Ar.,frecli[ 111.IL'lit
ell J.lrite .11·gi//11,/iteli ir elge/ililk ilier toe £10/11. ' /.ic p. 1237.

11;      At·rikel 1-34 lid  1  41·(111,1„ette'llk , crill·.ag.
128 Zic· .imA el 1-42 11,1 3 iii 0.,tile, 111.ilig lii:I .irtike 1 I ll- 2(,4 gr,>11 duerieluk \ erdrag. 1 k tie:!11 „,·erigel 10 .1.iii

./.1/ 'mMWA eel] k„·.11-t \·.111,1.11.-1.r.liell liier ce,1 „„,rv,l k,iii k„lite,i.

0   IMI ' 211114. (' 3111 2114.
1.,0 Al·[ikel .: 1'rcit,)„il l,etrefli·lide de rol e .111 de Ii.iri„11.,le p.ir|.111:lirell 111 de Elirope.. UiliC. 111 wilell|1,111g

Il ier .irri kel (, 1 'rit(,ccil betrette Ii,ic de rciep.10.1 lig \ .111 ile lieglit,.ele,1 i .111 .u 1-1.till.triteit eli , \ itire,h glietil
1/'h/:t ' 21w 14.(' .11 1 1 21171
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ilatiotiale parlenientell in de officifle tale,1 ter beschikking wordeti gesteld.B' 1 )it
lacitste past pritiia in de algenietie lijii: de Iiatiotiale parletiienten illoetell door de
Europece itistellitigen tijdig worden genit-ortiieerd door illiddel V.111 dociinienten.

4.4 De aantrekkingskracht van de communautaire rechtsorde

Vati belatig voor de ruitiite die aan de 11:itioll.ile wergever wordt gelate,1 0111 eigen
atiT egitigeii Ie 171.iketi. is de \\ ijze van be luitvoniiitig eii de gerolgeii die da.ir.1.111
worden verboilden. Het verschil tusseil de eerste en de derde pijler lijkt groot: de
tegenstellitig supratiationaal versus intergouvernenienteel roept eeti zwart/wit beeld
op. 1)eze stellitig dietit echter Ie wordeii gerelativeerd. Over de eerste pijler kati

1,1warden opgoiierkt dat de iliacht vall de lt-aad toeneet]it.   Eii ten .iatizieti \·,11 de
besluitvortiiitig op het terrein van de strafrechtelijke satiietiwerking kan worden
opgemerkt dat deze steeds 111eer coninizinautaire ketinierken heeft gekregeti. 111 de
derde pijler van het Verdrag vaii Maastricht was de besluitvoniiing zuiver intergou-
vertiementeel. Met de inwerkingtreditig v.in het Verdrag vati Anisterd,imzverden
wijzigitigeii aatigebracht. Bepialde elenienten vati de co11111iutiatitaire liiethode
deden hun intreden: de rol van het Europees Parletiient en de Coniniissie werd
versterkt eii  aan  het  Hvj  EG  werd  (zij  het  schoorvoetend)133 rechtsinacht toege-
kend.'14 Maar wat is er inis niet een nog verdergiande cotiinittiiatitariseringf Wit
zijn de gevolgen niet het oog op de evetitueel tioodzakelijk geachte bescherniing
van tiationale strafrechtelijke uitgangsptilitenr

Met naine de mogelijkheid van her uitspreken Vall een veto \\·ordt - iii ieder
geval gevoelsniatig - prettig gevondeti op een terrein waar natiotiale opvattingeti
een grote rol spelen. Het is ook niet zonder redell dat de strafreclitelijke saiiieiiwer-
king iii dejaren negentig van de vorige eeuw is gebaseerd op intergotivertienientele
besluitvorniing. Be:sluitvortixing op basis van zinatiiiniteit leidt echter vaak tot bet
sluiten van comproniissen. 135 wat kan worden aangenierkt als 'geren en tienieti.
Met andere woordeti: ook bij deze wijze van besluitvollilitig wordeti regeliiiatig
concessies gedaan. Het politieke toneel draagt hier eeti grote steeti aan bij. Lidstateti
zijn zuiver gezien geheel vrij iii her bepalen van een eigen standpunt, eeti eigen
stetii, 111aar vaak is het doel 'koiiieii tot eeil be9luit'. Op bepaalde terreinen. waaroli-
der zeker het strafrecht (signaaltiinctie), kan deze druk groot zijii. Ill de praktijk
zulleti staten dati ook rekeniiig houdeti illet de politieke cotitext. I).at kati beteketieti

dat lidstaten (ill de gedaatite van bijvoorbeeld lobbyisten) onderling cotitact zoeken
en spreken over verschilletide itiitiatieven. 1)e wetis oni een bepaald besluit te

131 Artikel 4 Protocol betreti-encie de rol \·.111 de mtiotiale parletiienten iii de Eur ,pew Ulite.

132 § 2.2.1

133 Len.ierts & Van NufFel 2(1113, p. 94.

IN Kapte,·11 & Verl.oreti ,·ati 1 helit.i.it 2(1113. p. 32.

135 W.iniieer eeri besluit ee,7 ,-()11,pr()1111,k.irakter lieett. 14 hit niet dit.; een cleclir besluic.
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liellie'11 kati zo groo[ zijn dat aan [egenstribbeleilde stateli toezeggingen wordeli
gedaan die verband houdeti niet weer andere voorsrelien. Het is eeii kwestie van
belatigen atwegeti. Dir kan ook anders worden geforniuleerd, nainelijk: welke
iii\·loed op her iiation.ile strafrecht en daaniiee rerband houdetide uitgangspunte,1
wordt wenselijker geacht? Her s[reven m.ir een besluit werkt zeker niet tiiee. Daar-
bij 111<ig tiiet ilit her oog worden verloreti dat er intiliddels tien nieuwe staten toI de
Utiie zijn toegetreden, en dat het hierbij niet blijfi Hierdoor is her nog ilioeilijker
0111 te kotiien tot (goede) coniproinissen. De uitbreiding pleit ook niet per definitie
iii her roordeel \7711 nieerderheidsbesliiitr'oriiiing. Daii kiintien tiieziwkotiiers, 11ier
etikele bijst.inders. grote invloed ukoefenen op de West-Europese strat-wetgeving.
Vasthouden .ian nationile standputiten is zeker tilogelijk, 111aar indien de meerder-
heid a,iders beslist kiinneti wij illet Onze waarden weinig inbrengen tijdens de
besluitromiing op Europees niveau.

De huidige wijze van besluitvoniiing wordt al geminie tijd door de Coniniissie
911 het Europees Parleriient oii\venselijk bevotideti. De ('.otiiiiiissie onderstreept
regelmitig dat zij de at-schatfing van de pijlerstructutir - zoals niet het grondwettelijk
verdrag zal geschieden - positiet-waardeert, evenals de uitbreiding van de conimu-
liautaire tiierhode over de gehele rititiite vati vrijheid, veiligheid en rechtvaardig-
heid.'" Her Europees Parlenient spreekt zich uit voor cotiitiiunautarisering vati het
strafrecht. iii ieder geval voor sanienvoegitig van de eerste en derde pijler. 137 Een

belatigriike rede11 hiervoor is dat door deze stap parlementair toezicht en justitifle
cotitiole op Eziiopese wetgeviiig k,111 \\orde!) bevordet-d. Dir is van belaiig, zo
tlleellt de itiftellitlg, jllift Op cell terreiti waar rechtell eti \'rijhedell vati blirgerS door

13"Europese m.iatregelen worden getroffen.    inniiddels zijn de lidstaten ook overstag,
althans dat blijkt  tit het feit dat zij her grond\4,ettelijk verdrag op 29 oktober 2(1()4
hebben onderteketid.

Iii de voorgaatide schets oiitbreekt eeti belaiigrijke Euiopese itiftellitig, Iiaiiielijk het
Hz.-1 EG. Vatiuit het Hof wordeti belatigrijke ontwikkelingen iii gang gezet, zoals
zeer duidelijk blijkt uit de verplichtinge,1 die iii de loop der tijd aan de getiieen-
schapstrotiw zijii gekoppeld: "'  inmiddels  is  gebleken  dat  het  Hof op  autonome
wijze iii\7illitig geeft .,in de reikwijdre van de besluitvoriiiing die iii de derde pijler
plaatsvindt. Iii jutii 2(1(I5 is het eerste arrest gewezen dat betrekkitig heeft op eeti
k.iderbesluit. Uit de overwegingeti v.iii het HvJ EG blijkt duidelijk dat de ketinier-
keli vin de eerste pijler tiier uitslziitend gelden voor de Europese Getixeenschap,
maar dat de Europese Unie er ook aaii 111oet geloven. De geliieenschapstroilw
(artikel   1 0  VEG)  geldt  ook  in her kader  van  de  sirafrechtelijke  sainetiwerkitig

136 Zie bu\(,(31-beelil (- (.)M(2(11 3) 548 det:. p. 2-3.

137 Zic bij\·c)<)rbee 1,1 lie Am be\·el i ng mz.ike <trafrechti iia.irregele n e,1 geliteei i cha p4rech[, 85-117( 17/ 3 )111.

Pmt K.
138    Amibn·elitig mz.ike stratreclittii.1.iti·egeleti eii geiiieenwhapsreclit. 135-1 171)7/211(11, punt B.
139 7.ie bu\·c,orbeell g 2.2.1.
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1411Atiders zoil de Unit niet op een doeltreffetide wijze h.tar taak kittitieti rer\'zilleti.
Hientit volgt de plicht voor rechters ti,t kaderbesluitcotitoniie uitle g.'41 Opvalletid is
dat geen :iatidacht wordt besteed .12,1 het t-eit dat deze rei-htsinstrutiietiteii tot de
derde pijler behoreti. 143 Her enige \·oorbehoud is dat her respect \·oc,r k.iderbesluiten

143zijii gretizeii vitid[ iii de natiotiale \\·egivitig \'.iii de lidstatell.   Hierbij wil ik iii
herititiering roepen dat de rechtspraak van het Hot- iii de eerste pijler, mde q
grotid van de geiiieetischipstrouw. ertoe leid[ dat de ruiliite v.111 de liatic,11.ile „-erge-

144rer (eii recliter) wordt beperkt.

Uit liet voorgaatide blijkt dat de Europese itistellitige,i eti de lidstatell het otider-
rheid tzisseti de beslititvonijitigsprocedzires \\ illeii opheffeii. ot-iii ieder ge\ al \\ illeii
verkleitieti. Mijtis iliziens Inoet ech[er niet uit het ooe wordeil verloren dat de
0trafi-eclitelijke sanienwerkitig- eetitiiaal bititieti de illitren vati de Europese Utiie -
exploeiet- is toegenoine,1  iii eeti k.ider dat iliede daarroor spec-i.7.11 iii hit le\·eti is
gero epeti. 1).it er itistitutio tiele veratideritigeti tiodig zijii roor ee,i doehii.irig optre-
deti, zal ik iliet bestrijdeti. Het zou echter weI wetiselijk zijii watitieer alle deeltie-
11]ers .1,111 deze vor111  'ali Europese ilitegratie rekensch,ip geveli vati de redeiieii
\\·aarom eeti otiderscheid in beginsel is gem.1.ikt. Met tiatiie roor de lidstatell is dit
van belang. Clezieti het standpunt van de Nederlandse wetgever dat strafreclitelijke

I 4:
waardeti tiiet bij voorbaat n·ordet i prijsgegeveti, 111aarjuist waarborgitig rerdie neti,
lijkt het mij zaak 0111 het bovelista.inde mee te nemeti bij iedere st.ip die iii de
Eitropese strafrechtelijke ititegratie wordt gezet.

4.5 Conclusie

Uit het grondwettelijk verdrag blijkt dat de stap-voor-stapliiethode \vordt roortge-
Zet.

146
de wijze waarop aaii de bepalitigen ilit het Verdrag van Atiisterdatii ill de

praktijk ziitvoering is gegeven, is de voorbode geblekeii van de illhoud v.iii de
.irtikelen uit het grondwettelijk verdrag teii aanzien van de strafreclitelijke sallien-

1411 11\1 h(; 1(,.ililit 3,6, ink (.'-1115'113. /itt. 3,6, p. ill'I (1 (1'upiti ,). i·.,1. 42.
141 114·.1 EC; 1(i.iuiti 2(1115. z.1.ik (:-1113/113../iti·. 2(1115. p. MI)11 (1'Lipili,i). 1.0.43.

142     Ile t<)e\·(,egilig dat kailerbe luiteii gecti rechtureek*e „·erkii,g liebbeii. 1%·orilt -ici.11+ ree,ls \·erlitcld iii
i, 3.5.1 e ti iii u )etticiot 1 1 14 \·.iii dit h („11-d 4,1 k - bu, 41(,rbeeld iii et i 11: ege 114,111eli d (ic,r het H  ,t- lic Kns-
teii & Si,imielitik 2(1115. p. 1117Ii. C)\·erige!1% „·ilik opii,erkeii il,iter,ige tud lia ilekilitcpr.lak lier 1·e,le-
r.ile 1 )ii i r.e C ',111:titut i„IL le 1 ic,ti in :ei i /.1,ik c)\ er her kilropee: .1.itilic,ildilit.lier el. „\·er\, cgilige, i m id-
cle .un lict <,tidel·wheid tu <*eii de eerrte eli derde piller. Lie 13 zi 11,1,#r'crt'.1*#u i i,B,  tic-lit 1 8.lu h 2(11 15. 2
B ·It. 22.3 ,/114.

143 11\I E(; 16 Juii 2(1115. 1.1.ik ( - II:5/113. bil. 2(1115. p. tilll 11 (1' ipiti ,). r.4,. 44 e,1 47.

144 lie R 2.2.5 eii 5 2.3. 0,)k m de 7,1,ik I'tipitio st,tat d.11 de wiit,)ritie uirleg \\( rilt begreii„1 (1(,(ir

.blge ille Ile rechtsliegi i i.ele i i utiet iwiic lier rech [fiekerhci dsbegit 14 cl e,1 her \ erl,cid \ .iii k ilig\\·erk etide
krachr). Verder kaii vi.,frechtelijke .1.iti,prakelukhel,1 titet  , „r,let i bep.1.11,1 „t \\·cir,len bez„·.1.ir,1 „i,
g (711,1 \·.iii e:11 k.ilierliedii it. citiath.itikeli.ik ,·iii eeti 11.iti )11.ile *i er die t,)t 0111/.ttillg 111(ler leideli. Zie
11\11 E(; 1(, 1„111 211(6. /.i.ik C -1115/11.1../iti. lilli. p. 41(1(111 (1'i,piii(,1. r.(i. 44 eli 45.

1 -15 'i 1.2 eii ': 1.3.
14(, 1)e C' ,11111!iwe ,preekt \.1!1 'wp-\* itir-.[.iplieleid'. (:()M<211114) 4111 def'.. p. 5.lie (,<,k ' 3.(,.
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werking. Er wordt een roldoende brede grondslag gecreferd voor de realisatie van
ein Europese reclitsruitilte. 1)e artikeleti zijii voor.ilstiog voor de liabije toekotiist
iiiet bepale,id tiu - tia het Fratise eti Nederlandse 'tiee - vati een inipasse spr.ike is.
1)at beteketi[ niet dat i,izicht iii de tockollist rail de strafrechtelijke Sailletiwerking
c,ii[breek t.

De irrafrechtelijke fatiienwerkiiig heeti zich. 11.1 de officifle ititroductie iii her
Verdrag vati Maastricht. in,iiiddels sterig getiesteld iii het hart vati de Europese
Utiie. Met reel belatigstellitig wordt er gewerkt aaii de roekonist vati de Europese
iiitegratie op dit terreiti. De kotiietide vijf jaar is het Haags prograninia. verder
uitgewerkt door de Collitilissie in eeti actieplati. bepaletid. Opvalletid is dat iii de
doiutizetiwii die betrekkitig hebbeti op de riiitiite \,ati vrijlieid, \·eiliglieid eti reclit
tiaii„·elijk0 .,andacht uitgaat iia.ir (hartiic),iisatie vati) iii.iterieel ftrat-recht. De ti,tida-
ti,entele recliten \·ati burgers'4- ki,ntien op „ieer belatigstellitig reketien. Die popilla-
riteit haiigt Iiiet 11.111ie 5.1111eii tiiet de wederzudse crkentiing. Hieruit \,loeit voort dat
prioriteit wordr verleend aaii strat-procesrechtelijke, ofbeter procedurele aspecten.
zi).ils bewijs\·erkrijgitig. Hieniiee is tiiet gezegd dat bet 111.iterifle strafrecht uit zicht
i,. en dat nadenkeii over de iii\·loed vaii de Uilie op dit terrein niet nieer nodig is.

Hoogsretis kali worde,i gecoticludeerd dat op groiid vati her Haags prograin-
iii,1. eii niet natize gezieti het .ictieplati Vall de C:onimissie, de kotiietide jaren het
Accetit atiders ligt. Het grotidwettelijk verdrag tooilt aail dat de lidstateti van mening
zijii dat lianiiotiisatie van 111.iterieel strafrecht iii vergelijkitig Iiiet her Verdrag vali
Atiisterd.1,11 in de Ic,ekotiist ti„-s tiioet wordeti uitgebreid. 14' Dat iii de koiijetide
j.ireti wederotii de aatidacht zal uitgaail liaar deze vortii van saiiietiwerking is Wel-
haast eeti ti·ir. Aaii de z enseliikheid 0111 als natioiiale wetgever lia Ie detiketi i)\'er de
s tappeti d ie op dit terrein ni oeten wo rde,1 gezet. e,1 welke rol ilatio l l.ile strafrechte-
lijke waardeti hierbij fpeleti. wordt mijils inzieiis Keen atbreuk ged.7.iii.

147 111  Lie  41(icitilkiltell  „·cirilt  #·ce I.il  (111iler0,11:1,1  gema.tkt  rum,1  burgen.  Slachrotlen.  wrd.1,·liteli  eli

gedetineerile,1.1)it c),idemheill i: ,·reeind. m elke c.,teg ine 'burgers' betrett.
l* Op gi oii d \·ai i lier gri,lid\#·ertchike \·erilr.,g eii de m h,iud \ .Iii het E.AB co,icludeert A 1 11 bc„ 11,1.Ir 1111.111

titetimetreti-ctiil lier \ „1 .ende: ''c . . . # AI  ,ni/itit,il l,zit·.,i·i·iti-, i,ittii,illy Ii·Ith„itthmit.•.  hi,h·,·c/, t/It· / :1 1 1' D/1,·
LIM,j,<·m. Iii·,.,1  11,1,1,1,it,  „tic·11·c·/ ht·t /:18,1:. 1.1 11 '1Aild th,  (:m..t,titti„ii /,ik't·11  /c,ecth(·1  1/1,·,111 th.1/ 411)· 4, tri·lc-

t·,uit to 4· LL  's  rit,11,1,d IN,h,Y .w). lic· criticiti,iliz„k th c· 021,·it, i·., h.,1,·,i , nd th, ,irca., c,/ mm n'/i'n·,·d t„ itt th,
Con.,litittion alid *· /:.111 -,in·, imW)·pm. ti·,d · ,md ,·detic." /'.i: Aliitio  21)115, p.  tRi.
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  Met de ba„atellisering vati wijsgerige retlectie is regelijk eel, ati,-ijzitig \-erbc,lidell vati de kritische
r,

eli beiiliddelende functie vali reclit<statelijk recht. (...) Het recht is iii ee,i reclits,ta.it iniiiiers tiiet
prii 11,ii 1 0 Li w I'atteti a 1: ee 11 ge hee 1 \·,111 regel. eli beveler}. 111.1.11 .ils ile i i i.titutic,11,11 i.erilig iii proce-
durew, begitiscleti ei i begrippeii v.iii eeti retlectieprcicew dat ile beddiii g f.iii elke 111.1.iM liappelijke
dyii,1111iek ilieilt te \'ciriiieii. W.ititieer lier doeti wordt losgekoppeld v.iii liet detikeii. u·c,r,lt her
recht \·ogel\·ru \·erklaard. -

2 Hart l<)96. p. 31.
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De nationale bestrijding van witwassen en richtlijn
91/308/EEG

5.1 Inleiding

5.1.1 .4, ht,·reroi idscht·is

Iii oktober 31(11 is eeti aparte titel iii her Wetboek vati Strafrecht itigeroerd tiiet het
oog op de strati echtelijke aatipak vati witw,155911. Voor de iI,werkiiigtreditig \'a11 titel
XXXA Sr uperd witwassen bestreden op grond vatide helingsbepalitigeti. I )e iii\'oer
vaii de tiietirve titel Ii·erd 01ider andere geniotiveerd door te wiizen op verschillende
i titeniatio 1 1.ile verplich thigeii tor iii voei iii g van ee 11 zeltitaiidige Ftratbaal-Grellillg. 111 et
bijzondere aandacht voor richtlijn 91/3()8/EEG tot voorkoinitig vati het gebruik
van  het finaliciele stelsel voor het witwasseti vati geld.'  De richtlijil is 111ede geba-
seerd op voorschritten van andere ilitertiationale itistellingeti eti vortiit tevells de
basis voor de ontwikkeling van de bestrijding van witwassen bintien de eerste pijler

vati de Europese Utiie.
De \,raag kati worden gesteld op welke wijze de Iiatioiiale wergever bij de

stratbairstelling vati witwassen invullitig heeft gegeven a.in de plicht tot oilizetting
van richtlijn 91/308/EEG en iii hoeverre hij daarbij reketiitig heeft gehoitclen illet
iiationale strafrechtelijke waarde,1.2

5.1.2 Plmi va,i belia,ideli'19
Iii het navolgende hoofdstuk wordt iii de eerste plaats aatidacht besteed aaii de
achtergrond en de inhoud van het verbod van witwassen uit richtlijii 91/3{)8/EEG
(§ 5.2). Vervolgens zal kort worden stilgest.ian bij de rol die her Europese besluit
heeft gespeeld bij de wet die strekt tot itivoering van titel XXXA Sr (§ 5.3.1).
Eveneens zal de itihoud van de nieuwe titel wordeii geschetst (§ 5.3.2). I),artia
wordt afgedaild naar het bestanddeletiniveau. De verschillen tussen het verbod uit
de richtlijil en de stratbacirstelling iii de nationale wetgeving konien aan de orde. De
analyse van deze vergelijking gaat gepaard met - voor zover mogelijk - het verkla-
ren van het potelitille oliderscheid op grotid v,111 argiinietiten die verbaiid hozideii
iiier karakteristieken van het nationale strafrecht (§ 5.4). Vervolgens worden de
<trafrechtelijke waarden die iii het onderhavige wetsvoorstel eet, rol hebben ge-

speeld, geitiventariseerd (§ 5.5). In de laacste paragraaf volgt de coticlusie (§ 5.6).

1 /'ht(; 1991. L 166/77 (hierita riclitlijii 91/3118/EE(.;). Zie ,·oor het reclit i,istrutizetit .irtikel 249 VEC;
eli §2.2.1.

2     § 1.7.1.2 eli § 1.7.2.2
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5.2 Richtlijn 91/308/EEG en het verbod op witwassen

5.2.1 .11$'111,·cti k,ider

Er zijii rerechilletide redetien aan te voeren waaroni biliiien de eerste pijler rati de
Europeue Utile de.iatidacht ititg.zat tiaar \\·itwasbestrijditig. Vati belatig is dat iii deze
colitext de torstatidbrenging en itistandhouditig vati de ititer,ie iii.irkt - die is geba-
seerd op het rrije verkeer van goederen. personen. dietisteii iii kapitaal - centraal
staar. ' Her \\'in\·asseti van reniiogenbestatiddeleti atkotiistig uit critiiiti.iliteit wordt iii
de Ei,ropese Unie door deze context otibedoeld vergeniakkelijkt. 1-)aarbij kati
georgatiiseerde critiiitialiteit, tiiet bijzondere aatidachi \·oor de hatidel iii rerdovetide
111iddeleii eii ps\·chotrope stoffeii. door de bestrijdilig Vall wit,vassen worden aaiige-
p.ikt. S.1111eti iliet het uitgangsputit dat door wit\\·asseii her vertrou\\·eti iii kredietiti-
stelliilgeii iii het fitiaticiele stelsel als geheel .ifiieetiit, vortiir dit k.ider de achtergroxid
rali de Etirc,pese betiioeienis op grond van de eerste pijler tiiet de bestrijditig \'ati
wit\\·asseii, eii dus ook van richtlijn 91/3(,8/EEC;.

Eeti belatigrijk putit dat gevolgen heeti voor de iiiogelijke itivloed van de
richtlijn op de tiatic,nale rechtsorde is het karakter van het betreffende rechtsinstru-
111etic. 1)e \·ortii eii 111iddeleti Waartilee dit resulta,it kati worden bereikt, zijn aaii de
lidstatell \·rijgelatell. De nationale wetgever heeft strikt getiotikii de kelize tusseti
civielreclitelijke, bestitursrechtelijke d.iii wel strafrechtelijke hatidhaving.' Uiteraard
moet liet voorgeschreveli result.lat „'el kittineti worde,i gerealiseerd. 1)it betekent
d.it eeti bepacilde wijze rati lia,idhaving iii een concreer geral iliet tor de illogelijk-
hedeti k.iii behoreii. 1)e lidstaten hebben ook ellige illate rail \'rijheid waiitieer her
doel r.in de richtlijii is gelegeii ill her bewerkstelligeti rati 111itiitiiunihartiiotiicatie.
Op 11.itiotia.il nive.iu nioge,1 streligere niaatrege]en worden gelloille,1 ot. roor zover
deze .11 best.1.111. illogell zij \·ati kracht blij\·eii.=- 1 )at richdijii 91/31)8/EEC; strekt rot
miliiiiititiih,1111101113.,tie blijkt uit artikel 15 waariti staar dat het de lidstateti \·rij taat
0111 streligere 111.iatregelen aan te nenien of te handliaveti dati de richtlijn voor-
schrijft.'

Artikel 2 tich rli) 119 1 /3( 18/EEG verplichi de lidst.iten het witwasse ii vaii geld te
rerbiedeti. Oiii de rolledige toepassing van het Europese besluit Ie garandereti

3         Zie : 2.1.1
4      Verge'uk de pi·eatiibule \,iii riclith.111 4)1/31)8/EEC;.
5         (,p dir pitii[ 1 „,pt vie ri,11[14,1 de tioilige i·rage,111111:t les·eli. Lie b'J\(,c,rl,eeld 1 )<icirei,bo. 1992. p

11154-11155: Scli.i.ip 1 (3,)9. p. 185
(,       I let k.iii /Hil ,1.it Cell mhtlitii ,·erpli,·ht [ot iiieer il.mimmmwiih,imi<,tiiv.itic. zie bij\·cic,rbeeld nchtluil

21111.3/(,/ E( ;   .iii lier 1·.Lir,)pee, 1'.irleliieii[ eli de ll.a.1,1 wii 28 j.1,111.tri li ),1.J betretti:,1,1: haticiel Itiet i·ocr-
\#e[eii„·11.ap e, 1 111*trk[111.impill.Irie (111.irktliii,bruik). 1,1, t'1 2(1(13. 1. 96/16. Zie \001· (1111,11-

illiliti)|larrikitilvtte 8, 1.(3.1.
7          lulit  iii  |let  ge, al  \.8  \·erderga.,tide  rege|ge\'llig  if  ile  wm·aclintig gerechi,·.1.ir,ligd  d.ir  illricin.tic

0[.itrn·liteluke \<·.1.11·deli eeli rcil .pele,1. Zie i  1.7.1.2.
8         1): re,1.11 \'c,c,i lier „p,ieti,eti   .iii .irtikel l 5 k.iii zilli ge|ege,1111,le terugh„ucielici|let,1 tell a.111,1/11 \.,all

Iici 1 „„R h ru \.cii \·ali 9.1 ti·ech teluke h.11 id h.1 1,ig op groild ,·ail cell rech[sill:tnm lent ul[ de eeN: pijler
(/te 4 2.41. 1·.m .11141,2re e,·elituele re,le,i 14 de uitilrukkeluke \-ellitel,11 liM dat |lei 0111 litillititiimh.iniloill-
wric g.1,1[. /.ie Ki·-:11 211114. p. 48-4') eti 51-53.
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liloeten de lidstateii passelide iliaatregeleli neilieti bij overtreding,·an her rei-bod,
waaronder het \·aststelleti vati sancties." Hier,lit rolgt iliet - zo op het eerste geziclit
- dat de liatiotiale stateli over nioeten gaa,1 toI het itivoeren dati wel a.ilipasseti vati
de strat-wergevitig.  1)e illiddeleti wordell vrijgelateri:" 1)ir was atiders iii hit oor-
fprotikelijke \·oc,i stel r,111 de Co111111issie. Hieriti r\·erd .1,in de lidstatell de \·erplicli-
tilig opgelegd het rr·itwasseti vati opbretit:steii vati eeti enistig 111isdrijt-kracliteiis her

111)e c
.'tiatioiiale recht als stratbaar tbit aan te tlierket]. 0111petelltie \'all Cle <,eilleell-

schap tot liet st:elleti ,·aii ee,1 expliciete opdracht .1.zii de liditateti toI stratirchtelijke
handliaving was 0,1istredeii. Met name de 12.1.id heeft ervi,or gezorgd dat ee,i derge-
lijke verpliclititig ii ier \\·erd opgetiotiien:1111 riclitlijii 91/3(,8/EEG wordt iii tieutra-
le bewoordingen gesproken over de wijze \·.iii sa,ictiotieritig bij overtreditig va,i liet
witwasverbod.'-9 Vai i rei-pliclite strati echtel Uke liatidha ri 13 g zoals door de C 01 ijii jissie
werd beoogd. is als zodatiig iii her defitiitiere befluit strikt getio,iieii gee,i sprake.

De lidstatell wordeti verplicht passende tiiaarregele,1 te lieillen otii de vcilledige
toepassing vati alle bepalitigeii uit de richtlijii re verzekeren. Hiertoe 1110ete11 salicties

I 4worden vasteesteld die, iii geval van een itibreuk. iiioetell worden toegepast.
Hiermee is ecliter nier alles gezegd. iii de preatiibille wordt ovenrogeti dat het
u·itwasseti v.in eeld voornainelijk moet worde,1 bestredeii tiiet strafrechtelijke 111id-
deleti. Het beroep op str.it-rechtelijke hindhavitig blijkt ook uit de iiihotid vati IicI
verbod. Zotider liier iii detail te treden. worden bijvoorbeeld deehieniitigsvortiieii
voorgeschreveti die alleen het strafrecht ketit." Eeti laatste indicatie dat sirafrechte-
lijke handharing het aangewezen niiddel is. volgt ilit Cell ititergouvertleilieiltele
verklaring die aaii de richtlijn is toegevoegd. 11eze \·erwijst tiaar zowel het Verdrag
vati Welleti alsook het Verdrag van Straatsburg."' Iii het Verdrag van Wenen wordt
aan de stateti opgedrageii witwassen van geld afkoiiistig ilit drugshatidel als tiiisdrijf
te kwalificeren.1-- Op deze wijze wordt door de Europese (;enieetischap aa,i de

9      Artikel 1-1 richt'Uii 91/.3418/EE(;.
It)      1)it 1, ili m·crectiumliiiiig tiiet het kar.ikrer ,.111 de richtlilii. „ige'llk mikel 249 VE(;.
11 Zie /'/th'(; 19')11.(' 1(1(,.(1. p. 7.

12 Zie Sclia.ip I<B,4. p. 144). Uit her .id\·ies \·.iii her 1·.cl,1 1(,11 1 ls,·11 :11 4(,cl.i.ll (--01 iii W (A er liet cic,n PY „,ikelli-
ke \·(,orstel bl ukt d,it her C :oin itj d id t d,it e eii richtly,1 7 ic h 111.1% w iti trekke 11 0\·er v rafre chr en frratt·or-
derilig. Wei gelilt ile ,-ciom·.1.irde *,t ditideluke m uiter:t Iiau„·keung: bepilitig,eii mkym \\·orileticip-
geiioitic,i "(...) a.1, 1 de h,„id \\·.1.in·.iii her d,)el - her 11.ider r„r elk.i.ir breligen \'.1,1 Lie \\·ertelijke \„cir-
cchrifteii ,·.m de lidv.Ireticip dir gebied - daad\\·erkeluk k,„1 \ ·ordeti wm·ezetilijkt." Zie /,/,/:.( ;  1„91 ). C :
332/*, p. 88.

13       Ile oorsprc,iikellike rek+t \.w het  ·oorstel luidde: "1 )el.id-Stateii dieneii en·0(ir zorg te drageii,1.ir her
„ k„·.1 .en ,·:iii „111,re i i g,tet) #·.iti :eii er i:Ng liti„iri it-kr.1,·liteti: Illl,111.1[i 2,1 le recIii .1 1, :ri·.1 tb,1,1 r t: tr 1.,irlit

a.111 gelnerkr . ' Lie /'1,lf(; 19911. C: 1116/6, p. 8.1 )e (:olillills*le is ,·iii itiemlig dat str,liliaarsrellilig eeti
tiood z.ike lij ke ,·0(ir\,·.I.trd: 1·oritit #·oor elke .ictie te ge 11 Lie b:,tri 1,1,1,g ,·.111 1,·ir„·a.M i eli in her b 11/(,lider
i·oor ile 4.1 m en\#·erking ,·an lie fi il.,liciele me ||lilg:11 ot \'.11 1 lic 1 11 et her toezic·lit op de ba,ike ii bel.Ate
autoriteite,1 11ier ile gerechte'Uke autoriteiten. Zie /'/,/j(; 1()91).(: lit(,/(,. p. 7.

14     Artikel 14 richtlilii 91/3118/EE(;.
15       Guldeitillulid 1992. p. 24: Sch.i.ip 1999. p. 197. Zie S 5.2.2 e,1 7 5.4.5.
16      Verdrag\·.iii ile Veretilgile N.iries regetide:|llikh.111,1:|iii \·erd„\mdemid,leteneii j„,clic)[r„pe *tcitteli.

Weneii  19 deceii,ber  I  88.  /rb.  1 989. 97 (hier,1.1 Verdr.71 9 ati Weiieti) en Ver,irag ,·.m cle It.wil \ .m
Europ.1 1,1/.ike het „·it\\·.1.:eii. de opsporitig. Lie ilibe.1.igii:,ii,lig :ii de ccitifiscatie r.iii ,)rbre,4.te,1 \·.iii
iiticdriJ ·eii. Str.i.it01,zirg H nci\·:11111:r 1991), 7 ,·b. Ic)'Al), 172 (literii,1 Virdr.ig \·.iii Str.1.it<bure).

17      Zie hier,>imreti[ Iici .id#m ,·all her Ecc„ic,iiii:cli :ii Si,cia,il C <,iiii[J „,·er het \·i)„rs[el \·c>,ir de riclit]1111
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ISlidstateil de inzer \·an straftecht bij de bestrijding van witwassen voorgeschreven.
Hierbij illoet \\'ordeii vertiield dat de lidstaten zich iii de verklaritig tevens verbinden
tot liet treffeii ,·ati alle tiodige 1111.itregele!1 roor de hivoeritig van een strafu·ergevitig
die heti iii st.i.it +telt huti uit de beide \·erdragen roortrloeiende verplichtitigen ila te
kotiieii. eti \vel uiterlijk op 31  deceiziber  1992:"

5.2.2            Kc„„wri·c·„de bc·static/ch·h·,1  1,crbod op  ti,itit,ass·t·,1 fit  dc str,1/bed,·cieilw

hi artikel 1 r.iii de richtlijn is de definitie v.iii witwasseti tieergelegd. Er wordt
11 1onderscheid getiiaakt russeti een drietal omschreven gedragingen.- Deze hebbell

\·erschilletide bestatiddelen geiiieelischappelijk. Zo nioeten Zij opzettelijk zijn be-
g.ian.  lie[geeti  kin  worden at-geleid uit  objectiet-feitelijke  onistandigheden.2'  Alle
dadeii hebbeii betrekking op vooin\'erpeti w.1.11'\'ati meti weet dat deze zijii verwor-
veil uit eell critilitiele activiteit of- ilit deeltietiiitig aaii eeti dergelijke activireit.
Wederotii is het toegestaaii oni voor het bewijs vati weretischap tenig te vallen op
objectief t-eitelijke onistatidighedeii. Voor de betekenis van 'criniitiele activiteit
wordt verweze,111aar de stratbare feiten ill artikel 3 lid 1 sub a Verdrag van Weneti,
evenals elke aiidere critiiinele activiteit die voor deze richtlijil door iedere lidstaar als
zodanig wordt onischreveti. Een atidere getiieetischappelijkheid is de deelneniing
a.iii. niedeplichtigheid tot, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergeniakkelijken
van, of het geven van raad illet het oog op dn Vall de drie witwasdaden. Deze
fortiien valle,1 onder het verbod uit de richtlijii. Met atidere woordeti: lidstaten
dietieii er\7)or te zorge,1 dat ook deze gedragiiigeii wordeti verbodeti door illiddel
\wi eeti satictie.

Voor het overige onderscheideti de drie gedragingen zich door eigen, van el-
kaar afu·ijkende bestanddelen. De eersre verboden vortii vati witwassen betreft de
onizetting of-overdracht van de zojuist otiischreveti voorwerpen. 1)eze hatidelitigen
r.illen slechts onder het verbod wailiieer er sprake is van eeii 006.111erkvereiste. Het

IN,E(; 19911. (' 332/HG. p. HH.
18        BU  ,{e  belic,etic  , c„,i· .ti·.,frecli[eli.ike h.wi,th.,mig „·.i: - zo  moer   ·„r ,ieti  gerealt,eerd  - begiti J.„en

liegelitig bitilien Iici \·et·,11-ags,·ecli[elijke k,ider geen aliilere \\·eg liiogelilk: de derde Puler bestolid m-
11ier. tiog met. Zie Ink K.itat:I-(;1,.111.11 2111 11. p. 247.

1 <)         I ildeii, gle 011izetti!ig \·m richilifii 91.'3{ 18/EEG iti de nation.ile rechtvorde ,·rage,1 lede,1 v.iii ile CDA-
fractie zicli .it' \\·.1.u·()Iii er alleeti ,pr.ike i, un eeli \·crliod eli liiet \·m eeli ctrafbaarstellitig. 1)e Ii,inister
aiit„·ocirilt: "1)e redeii dat de richd,1,1 geell \·erplichtilig M irratba:11·stellilig creeert. ic \·all ilistitutioliele
a.ir,1. I le rig h rl Un i, 11.1 melil k ee ii i i istru n ie,it w n ile Eente l'ijler ,·m de Europae Uli ie, die berrekk iii g
|ieeti op ile ror,r.ilid k,m m 1% \·.iii de ge i ii eeii,cli.ippeluke. m rertie 11 1.arkt eii iii e[ op de 4trati·ech[eli.ike 4,1-
iize n\\·erk mg bimieii cle EU: deze 1.1.itsre i, 0, iile i· \·erp \·aii de 1)erde l'ijler. (.)\·erigelis \\·are n de |idvt.1-
te 11 114 ile tcit<tal lilk<11 ilitig ,·ali de rk-Ilt hjil zi,h zi·el ilege luk bew itct \·ati Lie 1 104)dz.1,7 k oiti. %·oor eeii et-
 Cties e [oep.iming \·ati de riclitluti, i,·IM·.a,vii iii hull Ilationale „·etge\·ingell stratba.iE· te stelleil. Met her
lic,g Lia.trop liebbei i zi.1 Zich toeli 111 eeli aparte wrklaritig wrliolide,10,11 uiterlijk „p 31.leceitiber 1992
.lit tle,dige liwtrege|eli te liebbeti getrciffeii \<ic,r de .tatipas,iiig,·.111 huii wtrat'wetge,·icig. (...) i)e Neder-
laililse regeniig oilder,clireet lie#11,1. ileze beii,idering.'' Zie Kailicrstilk'k<·n 1/21 )41()/111.27 159, m·. 5. p
5. Lie ook Veldr-Fc,elia 2111}2. p. 163.

31      111 het wrsprolikeli.ike voorvel be,[olid Iici  ·im·asse,1 ,·ali geld uit t,\·ee ollischrevell d.1,ien. Zie 1,1, ECL

199(1. C. 11)6i 6, p. 7.
21         110(,renb„. lellit hieri,it .it J.it "(.  .)  mge\·(ilge  le 11.ariollale kilipleillelit,itie„·etge\·Illg Mello:geli  mag

\\·orile,i getioi,ieti lite[ „ or  ·.1.lrile'uk opzer." Zie I )<ic,retilic,4  1993. p. 353.
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doel \·.iii de gedragitig 1110Ct Zijil her \ erhcleii ot-\ erlizilleti r.111 de illeg.ile herkulli3t
\'ati de voorwerpen ok- eell peric,c)11 - die bij de betretle,ide criii,itiele .ictiviIi'ir is
betrokketi - te helpeti otitkotiieii j.in de wetrelijke gevolgeti \·ati zilii d.,deti. A.,11
het \·erbod \·ati deze eerste \viti,·aigedragiilg ,\·c„·dr op het terreiti \-ati de subjectieri
zijde \·.in de bevtanddeleti dus ecil zrva.irdere ei3 gesteld d.111 IicI .ilgeii ietie opzer\·er-
eiste. Te,1 aanzien vati het 00gillerkrereisce wordt opgetiierkt dat c,bjectict-ti·iteliike
oliistandigheliell Vollioende zijii 0,11 het oogiiierk .1.iti te tolieli. | )e I\\·Celle „itw.is-
onischrijvi,ig betreft het verlieleti ot- verlitille,i \·.iii de \verkilijke .1.ird. uorsprotig.
\ · i t i d p l .1.1 t s, \ · c r v re e t i i d i i i g . v e rp 1.1, i t j i i i g . r e c l i t e i i o p o f d e e i g e i i d (, i i i \ .1 11 1 · 0 017r ' e rp e t i .

Het verwerveli, bezitten of gebritiketi v.111 eell rounrerp Iliet de reeds getioeilide
\\ etetiwli.ip over de critiziiiele ooisproiig r.iii liet \oor\\erp, berieft eeii gedr.,ging
v.711 hit derde n'pe

A.111 de zijze vati ile satictiolierilig r.iii deze ged,-agiti,reli irc,rile,1 gee,1 concre-b

te  ei3ell  gesteld.  Zoals  eerder reniield  staar  iii  artikel  14  slechts  d.it  de  lidstateil
p.a:AL'Iide iii.,atregele111110etell Ireffeti oiii de volledige wepassitig \',111.ille bepalitigeti
r.in de richtlijn. dus ook het verbieden rati witwassen, re garatidereti.22 Met 11,1111,
111oeteii s.111£-ties wordeti \·astgesteld die - iii ger.11 \·ati eeti itibreuk (,p e.311 bepalitie
- iiioete,1 wi,rdell toegepast. Uiteraard golden op grotid rati de werkitig \·ati de
eerste pijler wel enige voorwaarden waaraan de lidstaten 111oeteti voldoeil.-2  1)eze
zijii echter v.111 algeiiiene aard waariloor 11iet k.111 wordeii gesteld dat op groiid \·ati
deze riclirlijii de h.iriiiotiisatie v.111 stratieti als zod.itiig wordr be<,ogd. Sleclits 1111!11-
niu,1111.iniiotiisarie van de delictonischrijvilig ot, zc,als iii de richtlijii st.iat, v.1,1 her
verbod is Iici doel.

5.3 Titel XXXA Sr

5.-1. 1 .4(iwilin·,1 k,itic·r

In titel XXXA Sr zijn de bepalingen inz.ike de bestrijdilig rail witwassell opgeno-
tiien. 1)e twee hootilbepalitigen van de titel zijil artikel 42(,bis Sr (opzetrariatit) eii
artikel 42()quater Sr (schuldvariailt)

Iii de tiieiiiorie vati toelichI)ilig wordeti vier grotideti .1.11,geron d voor her
wetsvoontel dat strekt rot de itivoeritig vaii eeti zeltitatidig witwasdelict. Bij al deze
groilden spelen interilatioil.1.11 geitispireerde .irgiliiieilten - iii nicer 01-111indere 111.ite
- eeti rol. Iii de eerste pla:its kill worden gewezeii op de benioeieliis vati de ilitertia-
tioii.ile rechtsorde illet de bestrijding vati ,\ itir isseii als zod.itiig. 1 )e kerti 1 .in lier
witwafseti \'ati opbretigsteii vati Iiiisdrijveii is het verbergeii of verlizilleti \ati dc
illegale herkotiist vati voorwerpeti. I)oel hiervati is 0171 de opbretigstell .1.111 het ziclit

22        Iii de 1.1.1[,te par.lgr.lat Lati Je pre.illibule \\·orj[ m em (igeti 41.It "C .. .1 elke I.IJ-£I.I.it p.104(11,1£ 111.1.1[1·elie-
IC,1 111(,c[ tretleli eli cip pawn,le 1,·U/.e J: 4,111,-iii.mir 1111·11-wk. 11 Hip ille 111.1.m·egel.11 111 )et \ .13[.t:11.11
„111 Lit· , „lle,lige [liep.lwlig \.111 Lic n:hdilii te „·.1.irl„,rge,1.

23     /.il·'i 2 2.·,i'- 2.3
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r.in politie eii justitie te oiittrekketi zodat coiifiscatie wordt roorkonien.'4 Witwas-
seti is eeti delict dat tiiet is gebondell aan latidsgretize,i. daarvaii \vordt door de
\\ k\\ <1#et-5 juist daiikbaar gebritik  geiii.takt:  grei,soveroclirijdeiide gedragiligell  be-
letiitiiere,i de opsporitig. Vaiidaar dat interiiationale aatipak \·oor de hatid ligt.

De Iiieliiorie \·ati roelichtitig restigr de .latidacht op de doorbraak rati het beset-
iii de j.ireii taclitig r,iii de \'orige eell\\' d.it eeti effectie\ e, geco(5rditieerde geiiieeti-
sch,ippelijke aanpak Vall wit\\·asseti door verschillende staten iioodzakelijk werd
geacht. Er wordr ver\vezen na.ir her Verdrag van Wetieii, her Verdrag vati Straats-
burg eii riclitlijii 91/3(18/EEG.2, Ook Iioeiiit de tizinister h et Tweede Protocol bij
de Overeetikollist aatigacitide de bescheniiitig vaii de finaticifle belatigeti rati de
Europese Geiiicetischappeii,2" de a.inbevelingeti v.111 de Fi,1,1,ici,1/.lctio,1 7116·k Fora· 0,1

ilkitky' /,littitici'tile (FATF)2- en de Europese lia.id vati Taiiipere waar her belatig \'aii
de bestrijditig v.in \\'itwasseil werd otiderstreept. Ile opsonitiiitig is echter iii e I
I-otiipleet. 11.eler.iiite Eitropese doczinie,ireti otitbreketi.-" Hit is niogelijk dat de
opsolittiiiiig op prag,11.itische ofwillekeurige (eeii uitputtend overzicht wordt dan
tiiet beoogd) grotideti is vistgesteld. Het is eeti k\\ estie r,in gissen. Her verdietit
lilijns i,izietis de \-001-keur dat. bij verwijzitig naar de Europese ditiiensie. tiatiwkeu-
riglieid \\·ordt berracht. Zo kati worden roorkonieti dat 111.,itregelell wordeti getio-
11ii'11 die atbret, k doeii a.iii eerder getiiiplcnietiteerde Ez,ropese regelgevitig, eli kan

2-1     K,titi,·i.,/tiL,k·,·i, 1/ 1 'J,),j '1111.27 15'). m ..3. p. 2.
25       k'.mit·i:,ti,k,L·,·it /1 11)'f' -lilI. 27 159. M. 3. p.  1.
26       1,0.1 ()47.251  Ai·[ikel 2 1-:rplichrde lillwtell Ic'thet lielileti \'.111 llc lindige Iii.1.itregele,1 imencicirte

/orgeii d.it \\·it\\·.1,+Cli \ .m ge|cl str.,R,a.ir \, cirilt ge,teld. Ill (lit pl·(i[OL·01 „·01·di „ilder her  n-it\,·.14seli ,·ali
g:|d' w-1.111 de g.eitragiligeli .al: (,111:chre,·eli iii .irrikel I derile strceple i.iii mhtli.in 91,3116/EEC; ,·.iii
cle lt.1.1,1 \.111 11).luili 1 ')<)1 iliet betrekki lig rit cle c ipbre,igiste,1 ,·.mt-r.Iitile. r.mizitifte iii erritige ge,·.,11£11.
eli wi .ictie, e en r.mie,e im·Liptie (.irtikel  1  I'rm„„11.

27      1·i,1,111,1,1/ .1,11011 '111.,b 1·i,ri- · 011 nlotti·)· l,Illit,it·tille. R 'j,011. 1'.Ii·1.1.. 7 fptil· 1.gri 1,)'31). 111 1 c,H,3 14 I:A'T'F I,pge-
ric·Iii. I)e l·Al 1- 1, ee,1 ilitergou,·erilemelitele ilicrellitig ilie ile inter,1.tric)11.lie sm.id tegeli  ·it„·asseli eii
fill.Illcien,Ig \ .111 terrciri,Ille , (,cirililieert. 14 111,tellilig heeti ilteer dan 311 Wen. V.in bel.,lig zliii de '411
.i.itibe\ .liligeli' C 1 ')1)11.1 4')('. 211113) „·.1.11·111:e :ell k.ider  ,·cir,it gecreeer,1 ter liestruchng \·.iii wit\\asse,1.
| fer di,e| 10 eeit Lilli,·erkle ti,ep.1::ilig ,·.111 de .1.ililie,·elingeii.

2*       Ik \\·il - 1,1 cliri,li il„gi.clie \( Iwirile - Mul. 4 ,1()Cullielite,1.1.111ilaclit w.,gen. Iii tie eente plam het
Ac ti cpi.m te, be:trijili ng \ .11 i d e georga,i i .eercle cn i l l i na l i te I t. /'/,1.(; 1 ')')7. (: 251/1. Iii .1.ilibe,·eling 26
„·crile,1 itc lid,t.Ireli .1.1,16.e+pcic,rd Ilet u-lt ·,1,sen ,·.111  ,pbrelig,teli ,·.iii lili+ilril,-eli i!1 zo rilini itiogeli.Ike
/ill .im te mei·keli .11, 1111„lrift. Ch,k Iitoet op grolid \-.1,1 de a.tiibe, elitig \\orde,i liekekeii ofhet \\·elise-
1111. i. Ilet 1, egrip „ i m·ae.e n ZOd,img lilt re lirei,le n d.it „ok citi.,clitz.ialilllcil d.1.irc,lider \·.ilt. Verder Oilt-
breekt ile , er„ 4/ilig lia.ir het gemeel,+chappelilk oprreden ,·ati 3 december 1998 inzake her wit\\·asse,1
\.iii geld. ile idelitificatic. cipipormg. be,·riezilig. inlieslagnmiing iii confiscatie \·an hulplitiddele,1 en
\.111 de c,jibi·.1 11.[ell \.m 1111'<drii\eli. I'l,E(; 1998.  1.  333/ 1   (hiern.1  gemeeti:chappellik  optredeii
 8 (,94)'.1 137. 11 17.ike \\ it\\,19,ei i). I )it 1.1 aM.* ,1(,cit, i kiit ,·erplicl1r cle lidw te ii in .Ktikel I gee w ck n·e: te
iii.ikeii „t-re h.zii,111.ime,1 AN de .irtikele,1 2 cii 6 m lier Verdi·ag ,·.11, Stra.irsbiirg. Eeti aiider bel.mgrlik
11 uri,pee, be.|ili[ 1. richt'llii 211111 /97/ E( ; \·.111 her Eurciliees 1'.trleme,1 r eli de 11.1.4 \·111 4 dec eniber 211111
[(it „·lizigi lig \·.111 riclith in ') 1 /.1118/ EE( ; \ .m dc 11.1.1,1 t(,t mcirkolii ilig ,·an her gel,ruik,·.111 het 1111.111Clele
#te|.e| \·(,(,r her \\·iti, .144ell i .in ge|,1. /111,/:(121 lili . 1. 344/76 Chier,1.1 riclitli.iii 211111 /97; E(;). Tot .lcir \\·Us
ik cip k.,lerbe lilit 21 1111/5{111,1BZ ,·.iii de It.1.1.1 ,·•ill 26.lutii 211111 1117ake her „'it„·.1 :eti  ·.iii geld. de
ilicilritiC.iIi:. „p,porilig. be,·rieiliig. 1111,:,1.Ignelilillgeli colifi%catle ,·.an |lulpilliddele,1 en ,·.iii cipbrelig-
,reii wii i111#di·il ·eli. pht( ; lil l i . L  I R2/ 1  (liier,1.1 k.iderbe%litit 21 M i l / 51)11' IBZ).  l eli tijile \ .ill Lie rm-
wililkcititing ,.111 titel XXXA Sr w.iren ile ,)11derh.indeltilgen m·er dit k.iderbeslui[ i log bezig. Me,1 u·.10
hier, .1,1 <,P ,le 1 1,1„gte .1.11}ge z te, i m de k.itiier : ukkeri 1 1.1.1 r her k.ilerbesluit „·cirdt w m·ezeli (zie bil, o ir-
beelil k.,ii,t·r.,·11,£'L ·,1 // 2111111/111.27 159. nr. 5. p. 19).
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eetilieid \\ordeti gecreferd \\·aardoor de cotiiplexiteit \·ati de Euic,pir regelgeritig
roor bijvoorbeeld de natioliale parleiiient.iritrs tiiet c,titioilig \\'c),dr \·ersterkt.

11ij de beschrijving ill de 111etiiorie \'.111 toeliclititig r.111 de iliterilatiollale sirat-
b.zarstellitigs\·crplichtitig is riclitlijii 91/3{)8/EEC; het tiitgatigspitiit.'' 1)e lidstateii
hebbeti bij |let 11.ikoiiieti v.7,1 deze verpliclititig etiige \·rijheill. ' ' Met de rerdrageti iii
ogetischouw betiadrukt de iiiitiister dat de Nederl.lildse \\·etge\·er bij Lic stratbaarstel-
litig van witwassen ternien kaii kiezeti die a.ilislilitell bij het systeeill rati de best.1.1,1-
de \ret: eeti '0611-op-BOil' overtia,„e is ilier lic,dig." Eii 0,71dat op grotid \·ati de
verdrageti (eii daaniiee de riclitlijii) de lidstatell de Ii.indelitigeti uiritbaar dielliti ve
stelleti tiiet itiacht,ietiii,ig v,111 (korI gezegd) groticibegitiseleii r.iii IicI strafreclit.
hoereti - aldus de niitiister - .ilgeiiiene leeistukken die de stratbaarheid uitbreideti.
zoals bijroorbeeld deehietiiitig iii pogitig. tiiet te wordeti a.itigepaft. 2

Iii de tweede plaats konit de ititertiatioilale ditiietifie a.iii boil bij eeii atidere
grotid die tc)t het wetsvoorstel heeft geleid: de eigeii aard vaii het witwasseii (ilier
tiame iii vergelijking 111et helitig), eii daarbij her belang vati eeti ap.irte bestrijdiiig>-
illodaliteit. hi 1991 zijii de helitigsbepalingeii uit het Wetboek \·ati Strati-echt a.itige-
past niet het oog op de .zatipak van Onweliselijke \\·invaspraktijketi." liziitiddels
rechtraardigeii - aldus de 111itiister - verscliilletide argittiietite11 eeti zelt-statidige
siratbaarstellitig. in de eerste pla.its tieeint de bedreiging voor de satiietilevitig door
het witwasseti vati niisdaadgeld sinds begin jaren negentig vaii de vorige eeuw toe.

Vervolgens wordt gewezen op het verschil iii het door de helingsbepalitigeti eii de
witwastitel primair te bescheniie,1 rechtsgoed. 1)e itite•,riteit v.111 her fitiaticille iiir.

econoliiische verkeer wordt door witwassen .1:lilgitast "(...) doord.it eeldeti niet eeil
crililinele oorsprotig wordell 'gewit' en door weer ten (schijiibaar) legale 1-01 iii d.it
verkeer kutitien ga.iii speleti zonder dat dit voor botiatide deehietiien .1.iii d.it ver-
keer ketibaar is."'4 De liiitiister colicludeert dat door her geve,i rati eeti schijtibaar

14       1 )][ 1.1.It 011\·erlet di[ de 1111111.rer· 1·.iii iii.111191, d.l[ ile l·li·|irli.111.1|.mil.lilig iller i . 1·plic|ir r<,I JNHNI \.Iii
liet ur.itreclit m tel.cil [ellilig ttit de \ el·drage 11 \·.1,1 Wetieti w £tr.1.it.burg. Lie k.1,11,·1·.,1111·ibi·it // I c,w 4,1.

27 159, m. 3. p. 1,3-4.
3(1     K,mi„:,titi'ki·11 // 1 4)'JA).'Aill, 27 159. m·. 3. p. 3.
31        K,ilm·r.,titki'(·11 11 1999/1111,27 159. lir. 3, p. 4. Iii de rcieliclitilig i,p her oor,prtilike'Uke „er,\·oor.tel st.i.ir

ciat  "(.  .)  ile  1.idJ[.iteli  \·.111  de  Eur·(,pewe Ullie  met  verplicht 71 iii  .1:ze (1111„·hril\Ilig luit m·11[11.ill
91./3118/ EEC;: EAMVI letter'Uk (...) 111 huli ur,it„·erge\·Iligmerte liemell." /.ie (hinprcilikelitk „et#
i·ocit·stel \\·ij/1,111% \Mi her Wetbock  ·.iii Strafreilit eli de Wet meldilig ong.ebi·uike'Uke [rati,.ictie, m
I·:rl.,111,1 likt ile .tratl).1.11·wllilig \·.iii het \\·it\\·.1.,eli iali <,1,1,retig'·teli i·.iii lili,citili :11. 1,. 5 (literli.1 (- )41-
*prcitikeluk \,·e[ *,·(,cm tel \\·i t\\·.1 wli) . 111 ile 1 re i „ile'Uke 111, 111<,1-le wi i weliclitit 1% \\·„triii ge pr„ket 1 0\ el·
ile \ erpli,·hri, g die \ cilgr illt  cle 1 titerii.itic,ii.,le delic[.mik li,1.1\·111!  .11.. E:,1 kl:m .Ii'ce,ir\ :i,c|lil.

32     K,immitikLY·ii /1 1999/1,). 27 159, Iir. 3. p. 4. Zic ,·c,„r cle ileeliteiintig\(iriiieti 6 5.-1.5.
33        1 lierbu \\ cril  meerdere  Iiialeti  ee,1  berciep g.ed.im „p tic  in[erliatioii.de „·elis cili   de .1.ilip.,k \·.1,1  her

\,·lt\%·.tw,e n illet bet 004 op 1·en 110geli .itko,izitig w t di·u g:ci·im Hialite i [ te ,·ereeli\·c,ildige 11. Zie K,1 1 11(·3-
sti,ki'en // !989/911, 21 5(,5. A. p. 3: K,mirrstitkkt·Ii // 1984)/911. 21 563. lir. 3. p. 2. /1,111,1,·1111$,il /
1991/92. lir. 2. p. 24. Het i. met geheel duid:luk „t- illell iii dir „eM<,(intel .1.111 - ile coell Iing m
\·i),irber:icillig zi.111,1:- ric|ltlull '.11 /.3(18/1·.EC, eelir,)1 [,ickeli,le teli .1.liizi:,3 \.iii de \·eri·i,11111.14 \·.311 il:
delict.,)111 clirij,·1110 11iet her ocig „p „·ir,#·.Moi. 1 >ili,leltik 1. iii te,ler ge\ .11 d.ir begiti i.ireli liegelitig ,·.iii
de z·orige e:11„ iii de ititertiatim.tie .wiciach[ 10<,r *i·it„·.1  ell geell ,) f o i l \ · „ 1,1 „, 1 1.1. .1.111 k i ll i n g \\·c r,1 ge -

zieii \·c),ir ee,1 zeltf[.,iidigc ,tr.itli.1.ir,telling.
34    A.iii„·r.,tit££,·it /1 1 944'm. 27  154. Iir  3. p  5

l 93



H i) (1 1 1)9  1  L I K  5

legale Iici-kotiist de Illa.itschappelijke orde wordt bedreigd.·'5 Bij klassieke helitig
Ata.iii de protijttrekketide gedragitigen centra.11, 1-)eze gedragitigen betreffen eeti
begtitictigitig<delict. "' Ee,1 derde reclitraardigi,ig voor eeti zelt-statidige stratbaarstel-
lilig iii \ erirelijkitig 111et helitig schuilt iii de verschillende aard van beide delicteii.
Her \vitwasseli r.in critiiiiiele roorwerpeti bestacit liieestal uit eeli hoeveelheid aa,1
gedragi,iecti die toI ecti coiiiplex gelieel leideti, iii tegenstelli,ig tot hilitig. Gezien.

deze redetieti is de keuze rati de „·ergever oiii eeil aparte titel iii hit lere,1 te roepeti
r.inilit „etssysteiiiatisch oogpiint re waardereti.

N.,ast eeti beroep op deze iiationale arguiiietireti wijst de tiiinister op verse-hil-
letide ititertiatiotiale .ispecteii die her bela,ig van de itivoer vaii een zelt-statidig
win\·asdelict beiiadrukketi. Niet alleen is er ciatidacht voor de statid van zaken iii de
\\·etgevilig iii de otiiritigetide latideii. ook riclit de illilli ter zic|i op de evaluatie rail
de Nederlatidse wetgeritic, itizake de beirrijditig vati \\·it\\'asGeti, uitge\·oerd door de/

ititer,iatic,tiale orgaiiA.itie FATF. 1)eze organisatie dritigt .1.iii op eeti aparte stratbaar-
stellitig.'- Bij de eigeii aard \·.711 her witwasse,i eii de toegevoegde waarde vati eeil
aparte .iatipak retereert de 111itiister ook .1.111 de Europese Unie. Her otiderliavige
wets\'oorctel ditit volgetis lie,11 -(. . .) goed a.117 bij het optredeii vati de lidstateii vati
de Europefe Utiie op het ten-ein raii her wim·asse,1, Zoills nog cells vastgelegd door

,/ Ide (...) Eurotop \·ati Tainpere.     hi coticl,isie 52 dritigt de Europese Raad er bii de
lidstateti op .1.iii de bepalitigeti vati richrlijii 91/3(,8/EEC;. her Verdrag van Straats-
bitrg .111 de .iatibe\·elitigeti \·ati de FATF voliedig uir re voereti. Ook wordt vati de
l id At.i tel l vet 1.711 gd d a t h L I ftl'a ti e d i t et i f tra tj, 1-oce rec h t i t iza k e li et witn .Ascii r,111 geld

otiderlitig Jf ordi ti a,iligepast. '  1 )e lilinister lia.ilt beide coticlzisies aan in de 111eiiiorie
\5111 toeliclitilig.4" 1)it waardeer ik positief. Et- wordeti vele besliiiteii .1.itigetiotiieti
bitiiieti dir k.ider. eli her is iliet eetivoudig her overzicht te houden. Her is vall groot
bel.itig 0111 reketiing te houdeti illet de voortsclirijdetide olitwikkelitig. zeket \\'ati-
lieer er eliige tijd ,·et-strijkt [lissell het 2,11111,911en vali een Europees rechtsilistruiiietir
eii lier 1110111etit dat dir iii de tiatiotiale reclitsorde wordr geknipleiiienteerd.4' Het

35    (.Ii-„:ii|ii,11.eti eti V.iii der I.mdeli .rellen ,·.ist '7...) d.it de mmer m de menione ,·.111 ic,eli,-|itilig
.ic\]ge i,e\\ „,rili,igeli gebrilikt (lili lie 111.1.it 11.ippelijAe ge,·,ireli ,.111    it„·.is,en ,·tior liet ,-cierlicht re
1,1·eli gel i c  ..11 Mit,i· ile i·.itt  i \ .m ,ti·.itb.1.11·s[ellilig i l l di t vil·r reri,i eli te LH,li del i . u·(ir,it lier \\·i m .i„.11 , 01-
led,g ge,int.,11 111 hi t dolitel,1 \ .111 de /\\ .ire eti ge,irg..111, eer,le criltitii.ilitei t. '  Zie ( iroetihuusell & V.,11
del· L.111,101 2111 It I. p. 99#. Zo licieill[ de 1111111·,ter mt„·.iwil eeli nwatwh.ippeluke pl.iag. Vergellik K,i-
Im·r.,luL·ki·" // 1 4,34),1111.27 154).lir. 4. p. 1.

3(,       K,m·r.,1,11·L·,71/1 21111 1/112.27  159. nr. 33.i. p. 3.
37     k.,lilli· sitti'L,·it // l')94 '1111.27 159, lir. 3. p. 6.
;M k.iIi.·r.,it,£·L·.·.1 //  1 999,00.27 15<). lir. 3. Li. (,. 1 )e , „iii lii:ie, 5 I rot eli nki 58 \ ail ile kil r „pek 11.1.d ,·.,ii

1 .Hiipere 71111 iii lier geheel ge\\·ti,1.i.111 (,prrecieli tegeii het \\·ir\\·.1#el} I.iii geld: Eurcipe,c 12.1.iii i.iii
1.Illipere. C, ilic|ti,le, \·.iii hi[ imil·zitter. h.ip. ukrolier 1999.

31)       Ill c<,ikAN, 53 k „tikili de ,)17,1,%114. bei rietillgell coi}fi:c.me .1.111,ie Airde. 111 cleze . tinclil;te .·ordr .1.111
de li,1.r,Ii w ,<e , crl'h, h tii x „ j„elegd h.t,c.il.i 1.iii crii, i itiele acm·iteiret, die li.i,1 <delic[e n r cic,r her „·it-
\\ .1#ell \·.111 gel,1 1 ornieii. op ,·<11,1„elicle b, c dt \f·i_i k te il lit ti,rm er,·11.

41 1     K.lim·t·.:titi·k·I·/i // 1 ')')'f '1111. 27 159. m·. 3. p. (,.
4 1       Iii her ii.ider r.ipp,irt geeft de mmi.rer i .iii Ju:title .1.ill li.1[ de mholid ,·.111 de ilieillorie ,·.iii toelichtillg 10

.1.Illgep.- .1.111 "1  ..) Iliell„ (MM Ikkell,lgeil ilier beti·ekkiiigrcitdebestii.iiliiig , .iii \\·it\\·.1,0<11. M,ler .11 1-
ilgre C...) ile ile,l,etret-fende cciliclusie,. \.Iii lie Eur(,pese lt.1.1,1,-m  I .1111pere ,·m  15 m  16 okti,lier
1'1'Jl)... Lie k,m·rs/tit'k,·,1 // ll;<)').'lili. 27  139. B. p. 3.
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zoil kiinnen zijn dat een bepialde verbreding in de koers vati de Eitropese Utiie bij
de bestrijding van ,\·itwassen ertoe leidt dat de 011izettitig vati een (ouder) Europees
beslitit otivoldoende is. ot-dat tia aaiipassing van  de nationale \rergevitig (spoedig)
eeti nieziwe wetswijzigitig op grond van Europese otitwikkelitigeii llc,olizakelijk is.

In de derde plaats wordt de invoering van eeti witwastitel iii het Wetboek v.111

Strafrecht gebaseerd op de beperkende werking v.iii de heler-stelerregel die illet
11atiie door de rechtspi.zak is \·erbondeti a.iii de helitigsbep.ilitigeti.42 1)eze regel
ho idt iii dat de pleger van het gronddelic-L de sit·ler. zich Iliet ook eclitildig k.iii
111aken aati heling v.iii de uit dat groiiddelict \·erkregen voorwerpeti. Het is vaste
jurisprudetitie dat eeii atidere opvatting zich 11ict verdraagr tizet her beguilstigiiigsk.1-
rakter van heling.4"' Volgens de illinister 111aakt het voor de strativaardigheid van
witwasgedragitigeti echter iliet uit oide witwasser eigeti critiiitieel roordecl witwast
d.111 wel de opbreiigst v:111 atideniiatis liiisdrij t. I ii beide geralleti \\·orden de door de
stratbacirstelling v.in wirwassen beschernide rechtsgoedereii. de aaiitasting v.in de
ititegriteit van het financieel en econoniisch verkeer eti vati de openbare orde,
geschonden. De niinister concludeert dat de vervolgitig van de steler bij de bestrij-
ditig van winvassen niogelijk en wetiselijk is. tiiede wezien de eigeti aard v.111 de
gedragitig. Hierbij venvijst hij in algeniene zin tiaar 'de' intertiatiotiale atipraketi
waarin het onderscheid tussen het witwassen van geld uit eigeti dan wei andernians
tiiisdrijveii niet wordt geniaakt.44 Uk de tekst van richtlijil 91/3()8/EEG blijkt iii
ieder geval op geeti enkele wijze dat er onderscheid is tussen het witwasseti v.iii
opbrengsten van eigen of het witwasseli van opbrengs[en vati atidenii.iiii 111isdrijreil.

De niitiister vraagt aparte aandacht voor artikel 6 lid 2 van het Verdrag rail
Straatsburg.45 Dit artikel stelt dat "(...) eeii partij kan bepaleti dat de stratba.irstelli,ig
van het witwassen tiiet vali toepassitig is op de personen die liet basisdelict hebbell
bega:iii." Met andere woorden: op grond van dit artikel is het Nederlatid toegesta.iii
de heler-stelerregel voor witwassen te hatidhaven.4" Beter was geweest wantieer de

minister de vertiielding rail het verdragsartikel had gekoppeld aati de ovenvegitig
dar her Verdrag vati Straatsburg belangrijk is, tiiaar wel enigszins is gedateerd, eii dat
de ititernationale ontwikkelingen sindsdien pleiteii voor de itivoering v.in eeti aparte

42      1)e miliA[er <telt d.it de heler-stelerregel tiier uit,luirend iw ,·0(irtgek<)111eii uit cle Jui·ivprude,irie. 1 )e
1-1 0 ge R.1.2 d b.1 veert zun itirerpret.itie op her tfit dat helitig i0 op ge 1101 i ie 11 111 titel XXX Sr. 1 )eze rite 1 be-
tret-t cle begu IKI igi ngs,1 11 9drij\eii. I )it k.irakter is lilet te ;·:reliige,111ier ile ,[elliiig '<teler ciok heler'. Zie
K,Iitit·rswkiN'11 /1 2(lilli/111.27 159. m. 5. p. 11).

4.1      Zie oilder alldere Hil 7 ti:bruari  1978. .\'/ 1978, (,61. 1 )e Hoge 11.,ail „\·emeegt d.ir "C...) iii ile
be,\·oordingen \·m .irr. 416 Sr met 1-.ilt te lezen. d.i[ degetie die opze[[elijk een doot- 1111:drut-\·erk regen
,·00 m·erp u it  ·i ii,t bejag k rk )opt vie c h tv dati .6 scliuldig am he hiig kali \\·01'dell ge,traft itidieii lier
mi:drut'\,·a,ir,loor het ,·ouri\·erp is \ erkregeii 91 „( i r :en .1 11,ler i s gep l ee,4,1: ,it e.·e n \\·: 1 k 1·ach r ei 1 % h er be-

gn p h e l i l i g - e e, i b egil l i Ati gi i, g 1111 5,{ru t- - i i i M t ri·o r,l e l i .1.1 11 g e 110111 : 11 d.i r d e c m N . i l i Ll i g h e i ii d a r i e l 1 1.,11,1

ee,1 helitig,lia,idelitig .11, ge,ioetiid iii ge,iield \\·ewitikel bega.ir. t..1.1 . eeli w<,ri,·el-p .it liij zelt-.1,M
etiigii ii vilrijt hedt ,·erk rege,1, aa, i dielis ,·eroo,·delilig  ·ege lis helilig m de \\·eg  i.,ar.

-14     Zic Katiti'rstilk£' 'i, 11 19<)9/1)(1.27 159. iii. 3. p. 7.
45     K,Ii,<crs/iti'k'cit // 199<)/1111. 27 159. tir.,3. p. 7.
46        V.lii der Wilt 211112. p. 75 I betiaclruk[: "1)0(,rbrekitig ,·ait lie heler-+telerregel te lnet ati,iere \\·ocirdeti iiir

\·el·.ir.ig.;recl relilk oogputit lizet eeii.Awlute mm[.
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stratbaars[ellitig.'- hi ieder ge\·.11 is her goed dat de minister te,1 .iatizieii r.iii de
ititernatiotiale frratba.irstellitigsverpliclitingeti otiderscheid 1117.ikt tiaar itihoud.

1)e 1.7.,tete rede,1 0111 eeii zeltitalidige wirwasstratbaarstellitig iii te roeren. i  het
rergetiiakkelijketi r.711 de ititertiatioii.ile rechtshulp russe,1 Nederland eti atidere
1.itideti. 1 )it Ii.ingt \7)or.11 f.111ieti illet de eis v.111 dubbele stratbaarheid. Deze eis kati,
iii de <ituatie \\.1.iriti de bestrijdilig Vall witwassell geschiedt op basis v.iii de helings-
bepalitigeti. probleiiieii reroorz,ikeii. 1)e iilitlister wijst iii dit verband op de bij
helitig geldetide hiler-stelerregel die ertoe kall leideti dat eeti rerzoek a.iii Nederlatid
0111 ilitlevering vati eeli persooti die wordt verdacht ran witwasseii illoet worden
.itge\\ eze,1 011id.it de betrokkene de door heni witgewasseii geldeti zelt-heeft gege-
tiereerd eti dits tiaar Nederlatids rei-ht niet voor heling (witwasseti) kati worden
ge0traft.-» Op\·alleiid A dat de illillister toegreft dat hetii Keen serieuze proble,ileti
beketid zij,1 itit -(...) de Nederlaiidse rechtshulppraktijk. die tot 1111 toe noodz.ikelii-

... ,ken\·ijK is gefiit op de siratbaarftelliiig \·.111 helitig Zo lercrt de heler-stelerregel
eeti etikele keer eeii beleiii,iiering op "(.  .) mciar zeker niet regelniatig."5" Hier111ee
c,Iitkracht de iiiitiister zijii eigeti argi,111etit. Belatigrijk is de optiierkitig dat de eis vaii
dubbele stratbaarheid er iliet toe leidt dat iii alle latide,i spr.ike tiloet zijii van precies
dezeltile omschi-ijring vati Trim·asseli." I )at steii]t overeeti ilier de eiseti die voort-
\·loeie,1 uk riclitlijii 91 /38/EEG.

Bij de bespreking rati het algeiiieiie k.ider waarbiniieti titel XXXA Sr rot fratid is
irekoiiieii. rerdietit de bewijsproble,ii.itiek kort de aaiidachI. Uitgaligsp111lt is dat
\\ itwassers op .ille tiiogeliike „ ijze„ de critiifiiele ooiTprong van roon\·erpeti probe-
reti te verlitilleti.32 1)it geldt \·001- .111e \vitwasgedragitigen die iii titel XXXA Sr a.iii
de orde kotiieti. Deze aclitergrotid is de redeti dat aaii het bewijs vati winvasseti 111
de k.imerstukketi relatiet-reel aa,idacht wordt besteed. Iii her oorspronkeliike wets-
\·001-stel \\.if een zekere rerliclitiiig vati de bewijslast roorgesteld. Voor eeti veroor-
delitig zozi liet \ oldoetide zi-iii n .11111eer het voorwerp ketitielijk oiiiiiiddelliik of
111iddellijk uit etiig 111isdrij t-atkotiistig was. Na kritieken van het openbiar ilii,iisterie.
de politie, de Nederlandse Orde \·ati Advocaten en de Nederlaildse Vereiiigiiig voor
Rechtspraak heeti de lilillistel  het woord 'ke,inelijk' geschrapt. Als alternatiet- is
geki,ze,i roor de inroer rati eeti schi,ldvariatit, waarbij de betrokkene redelijker\vijs
111oet vet-tiioedeii dat her voonverp tlit ellig iiiisdrijt- is verkregeti.

47        1)ir 1.1.,we ic,11  kii,ilieii \\·orile,i  ciliderbi,u ·d door re *tellm d.lt eeli dergch.ike m·em·egilig iii geeti
mdere ititerti.,tim.ile .it-spi·.iketi \<„irk,mt.

48     /ie k,imi·1·.,111£·L·(·1; // 1 ,),}(.1/111 1. 27 154. iir. 3. p. 7

-1,)     K,tim·i.,titkk,·lili 21111,1 111.27 15,). m·. 5. r. 11
511       K,ti,i,·r:Ii,L·ki·,i /1 21)1111, 111 . 27 139. lir. 5. p. 4. Zte 0(,k V.iii der Wilr 211112. p. 751.
5 I        k.litit·r,Ii,L·,5,·it /1 1 'jw, lili. 27 15,) . iii·. 3. p. 7.
52     K,11,1,·i:,tittki·ti /1 19"c),IMI. 27 159. tir. 3. p. 8.
53        1 ).ir  her  liter eet,  mmile,·  z\\·.ire  ,·oitii  ,iii  wr„·.isseit  betretr.  blukr (,ok  duideluk  zilt  de  *ir.ifiii.1.it:

ge \ .iligc'tildrr.,t r.iii te,1 11,>ogire.1.,ar. c,f-eeii geldb< iete ,·.i,1 de ,·iitile ,·.NegY,rie..11·tikel 4241,P.Kir I d  1
.i.itilict hi·. C lierigeli.: i.ik de lielilig lic ..ililig,·11 ke,ilici: eeti <,pzet- eli :eli .chillil\·.111.mr.
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In richtlijii 91/3(18/EEG is alleen een opzervariant iii her win\·asverbod opge-
Iiotiieti. Aangezieii de riclitlijn rot 111inimunihaniiotiisatie verpliclit. is deze ketize
vall de liatiotiale wetgever illet her oog op de richtlijn toelaatba.ir.,4 Nu .irtikel
42(,quater Sr geen verband houdt illet het Europese besluit z.71 iii de liavolgende
paragrafeii  alle  aatidacht  zijn  gericht  op  .irtikel  42{ Ibis  Si.  \J'.,ariti  her  opzettelijk
witwassen stratbaar is gesteld.-

5..1.2 Ke,titierki·11(h· 14·st,iticidi·hit sri·a/li,wrskilitic, 141,1 hc·t cy,zc·tkitill· Ii'irtiwissci, cli tic·

sti, 1/bt·di (·icille
Arrikel 42(,bis Sr stelt het opzettelijk witwasseti \·ail voorwerpen stratba.ir. Her opzet
richi zich op de wetenschap dat "(...) het voorwerp - otiiiliddellijk ot-niiddellijk -
atkotiistig is uk etiig tizisdrijt.""' Iii sub a vati het eerste lid \vordt her verbergeti of

verliullen v.111 zo,vel de werkelijke aard, de herkonist, de vindpla,its. de \'enpreetii-
ding of de verplaarsilig van voorwerpen, als het verbergeti of verhulleit wie de
rechthebbende op her roorwerp is ok-\\·ie het voorliatiden lieeft, otider de werking
v.iii het .irrike) gebracht.'- Onder b is opgetionieti her verwerven, roorhaiideti
hebbell, overdrageti, otiizetten eii het gebruik 111aketi vati voorwerpeti. Deze liatide-
litigeii verotiderstelleii, iii tegetisrellitig tot de haiideliiigeii otider.1, t-eitelijke zeggeti-
schap ten aanzien van her voorwerp.38 Iii beide gevallen kati de dader schuldig
worden bevolideii aaii stratbaar gestelde opzettelijke witwasgedragitigeti indieii hij
weet dat het voorwerp atkonistig is uit ellig 111isdrijf. Bij schuldigverklaring kan eeii
gevaiigetiisstrat-vati ten hoogdre vierjareii wordeti opgelegd of-ee11 geldboere vaii de

vijt-de categorie. Ze16 zes jaren gevangenisstrat-zijn niogelijk watineer ietil.ind v.111
het plegen van witwassen eell gewoonte 111., ikt.'" iii alle gevalleti van titel XXXA Sr
kati door de richter de oiitzetting \·:iii de iii artikel 28 eerste lid otider 1,2 eii 4 S r

54     1-edeli r ati de (1,A-fi·.1,·rle ziult goed (ip lie |10(,gre * .111 cle inte,·11.Mill.i|: iii Ilielite [:16 .1.liizi:11 ,.111
,clizil,1 N·ir„·.i,wii . ZU ii,erkeii (,p .1.1( ,1, ilchiluil illi[ (,1,re,t) 111\i,el·illg \ .111 ..hill,l\\·trir·.1.,eli g..lited[.
Het Verdi·ag \·.111 Sti·.1.itfliurg \·erpliclit. zo Ille|deli zil, rot de ill,·Lier ,ail ee,i op/et,·arialit. „·.1.Irbil het
0: |i ll| d „ i [„ .1% l i k aii   01'dell i K ege,1 o,i ie Ii . Z i e /<,1,m·t·.st „ L·ki·N / 211( 111/1,1. 27 1 5 9. m·. 228. p . 3.1 )e 1111 -
mer reageerr op ileze k\ve:tie op de ,·cilgelide - duidelijke - wlize: -1 ): richtli.iii eli lici,·el·di·ag late,i
<im erlet .1.1[ *tretiger. 111.latregele,1 wordeii .1.111gi. 110111.11 0111 lier wi[„·.1,4eti \·.111 gel,1.1.111 re p.ikkeli ." Lie
A,tim·,stitk'k·cit it 211(111/1 1 1.2 7 1 5 9. tir. 228.1. p. 3.1 leI /Uti .1.iii (iok 11.1.,1· .tile \\·.1.ini-hutilijkheld li,Liter 11.1-
ticiliale .irgumenten. illelle geb.i,eeril op Nederl.111,ive w·.ltreclitelijke „.1.irdeli. die tcit de/e keu/e lieb-
beti geleld (zie 4  1.7.1.2).

35       Ile m·erige irtikele,i ilit mel XXXA Sr wcirdeii e, elieelis bilitell lie#c·liou  tilg gelatell.  1)e i·:deli
liter,·.iii whuilt iii de liatioll,ile ocinproiii: 7·.111 .irtikelei, 421 Iter eii 421 Illulliqui. Sr. 1)e ,·1.|lt|till |lcillilt
itiet de 1,111(, id  ·ati ileze bepaliligeti gee,1 1·erbatid.

5(,     Artikel 42(Ibi  lili 1 +ub .i eli b Sr.
57      |11 ilf *tr.itl).1.ir,tellilig i. 111:[ cipg.:1101,1ei) Li.II lier 1 .1·1 :1·gen ,)t ,·er·lizilleii opierreliik di:,ir Ie gelicm·eti.

Volge110 de minister ligi liet opzen·ereifte m het k.irakrer v.iii .le \\ im a.li.tizilelillget} beslo[eli. cipzet 1.
liter dii: ingeblikt opzet . Voorwaardelijk opie[ ts ,·oldoelide: u·illeni eli weteli: de Jalilikrkelijke k.1110
a.invalrilen dat meli door zij,111.111,lele,1 ierr verbergt. \erliult elizur Mrt. Zie S,-Ii.,Iketi I 999. p. 297 m
k,i,m·i:,titk'£'„t // 2( (111,ul. 27  15<). iir. 5. p.  1 1.

+H      K,mic·rstitki,·11 1/ 21HHI/(11. 27 159. 111.7. p. 1. Fei[elilke zegge,i:ch,ip bereke,i[ :iter d.it lie[ \(i } u .i·p
zicli m Lie t,·91:ke tiabijh:·id ,·,1,1 Lie \·er,la:lite be\·indi.

59     Artikel 42(ker Sr.
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\·erliielde rechreli wi,rden uitgesprciketi. evetials de ontzetritig vati de uitoefenitig
, ,\·.ill liet beruep \\·aariti de Schilldige her illisdrijt-heeft bega.111.

V.iti bel.7,1 g i., 11iede lilet liet 0<,g <,p de i lihotid \·ati richtlijii 91 /3118/ EEG, dat

de \\rrking r.,11 de .ilgetiiene bepalingeti itiz.ike pogitig en deehienii,ig aati stratbare
1-citell (doell plege,1, iiiedeplegeti. ilitlukken eli liiedepliclitigheid) zich ook uitstrekt
(,rir .irtikel 42(,bic Sr. 1)e toepaisitig rati de bep.ilitigeti ilit titel VI eii titel V eerste
boek Sr heeft ge\'c,lgell roor de <tratbedreigitig. hi her geval v.iii bij\·oorbeeld

f, 1tiiedepliclitighcill \,ordi het Gtratiii.ixitiii,ni inet ee,i derde rei-initiderd.

5.4 De verschillen tussen richtlijn 91/308/EEG en titel XXXA Sr

geanalyseerd en verklaard

I ii de 11.17,lge, i de f ii bpar.,grati·,1 word t a.iti dach t besteed .1.in de re ch i ll etide otider-
deleti raii de \\ im Agedragi,iue,i ziit de riclitlijii iii de ecizii\'aletiten in her imtiotiale
+Ir.ifreclit (§ 3.4.1-§ 5.4.4). Vii-vi,lgetis kotiieti de deeltie,iiitigs\oriiieti a.iii bod
(§ 5.4.5) „.1.irti.1 \\' ,rdt atgeflote,i illet de stratbedreigi,ig (§ 5.4.6).

5.4.1 1

i'(,1.114'17'('ll I'('ril'or!'('ll liit (d<'('lili'fililw il,ill,1 4't'll illillillt·h· atiiI'iti·it

1 )e \\·it\\·afgedr.,giiige,1 iii zor\·el de Nederlatidse strativet als de richtlijii bevattell de
tertii 'voor\\·erpeti'. Iii artikel 42(IbiG lid 2 Sr wordt IicI begrip \·oonverpeti gedefitii-
eerd .il< zijiide .die z.ikeii eti .ille ver1110ectisrechteii. 1)it ruitiie begrip is volgetis de
11ieiiiorie \ .111 r<,eliclititig otitlee,id .iaii .irtikel 362 Sr. z<,als dat sitids 1993 litidt.'2 Er
A gee H .1.1 ti il it iti ti g ge z 0 ,-h t b ii dc h cl i iigsbepali tigcii, ir,aari 11 gebi iii k u oi d t ge, 11,7,ik t

r.iii de ter,ii 'g<,ed' 1 )e tiiitiiste, A r.111 tiieiii,ig dat het bii de wit\\.Isbep.ilitigen
\\'etiseluk 1, "(.  .) 0111 her ruiiiie begrip '\·ouru·erp' - 111ede 0111vatteiid .ille rer,110-
Lielisreclite'll - re lialiteren. iii pl.1.its rati het begrip 'g )ed: waan·.11 - roOr de toe-
pafdtig \-ati het vtrati-echt - iiiet gelieel ditidelijk ic iii hoeverre er tiieer otider valt
d.iii.illeeti stottelijke roor\\ erpeti.

Uit lier \· ,c,rgaa,ide citaat k.iii iii cle eerste pla:its wordeti afgeleid dat eeti breed
begrip wetiweli-ik \fordt bevo,ideti. Wit\\·ashatidelitigen kutitien. aldi,5 de iiiinister.
betrekkiiig liebbeti op citist ,ffelijke rourr\·erpeti zo.ils giraal geld of-geldletiitigeti.44
1)e voorkeur rooi- eeti ruitii begrip houdt ret-der verbatid lilet het doelotii indirecte

00 Ai·tikcl 1214,1111(11,ii. Sr.

f, 1       41·rikel 1'1 11,1 1 Fl·. Nil ile  ill,lerh.i , ig.· rti litlilii i,cli lilet zilwrekt m ,·1· ile h.irt,1„111..itie ,·.Iii 1,(iticretcl
··tr.itre. 11[ehike vr.itteli. 1,eliciett dir .1.re( t gem wr,ler: be·0irckilig.

(,2      k.itit,·r.,riti·k·,it /1 1'34)') 1111.27 15'J. lir. 3. p. 1(1.1 ep.1.ilde \1·ir\\.Mitwitic[le, beitimililketi itc „,lifi..irie
1.111 , 1·11]1111eel „·1·111*,gell. H .1.11·bil (,tidel .mdere moet „„rdill giA.lcht .1.,Il de l,litileillitig 1.iii„·eiler-
re, hielill, \ erkl egeli , c,tirdeel t.irrikel 3(,e fr) . /ie bil,m,r|,ee|,1 r.mgr.1.1<5 111[ dc itielit,irie   .iii t„eli,·h-
citig. clic· Iii |iet gelicel l. i:e„ 11,1.i.,11 „,irtictill,144perikcle/1.

A.;    k,tii,i·i,ItiL·ki·,i /1 2111 M 1 111.2- 15, 1. iii . 5. 1,. 17.
f,4       k.m·i.,ti,L·i·t·,i // 21 lilli 1 11. 27  1 5'1. tir. :. 1,.  1 7. 134 lielille g.1.1[ lict \ 4,16:11,0 ile ilitill,ter (,111 +Ic,frelilke

\ „i,t\\ .i·peii. l ili .1,11[ lict d.i.Ii„111 :11,t „m.hik 0111 iii ile lielilig.liep.kliligeli '3·,icir\\erl)' 111 pl.1.It. 1.)11
4/,ell./1' te /le/11£·11.
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opbreligste,1 uit lilisdrijreli otider de \rei-kitig \·.11 de wit\\·asbep.ilitigeti Ie bretige,1."'
1)it arguinetit: verdietit enige [oeliclititig: het wit„·.10se,1 \·.iii r ,on,·erpeti betreft
reelal een reeks gedrigingen. Her oorsprotikelijk uit iliisdrijt- rerkregeti roorwerp
\\·01 dr 111((34[.11 rei vatigeti door ec 17 atider. 1 )e iii ii i ister detikt hierbij ·1.1 11 h et (tlite i 11 -

delijk) \cikrijgeti \·,111 een veniiogensrechr. hi eeti dergelijk ge\·,11 11ioer <,c,k r.iii
wit„·asseti kullilen wordeti gesproketi.

Op\'alletid is dat 'goed' iii her burgeilijk reclit Iiier .illecti zaketi berreft, ill.1.11
ook vertiiogensrechteti oii]vat. 1)e lilillister is Zicll hien·.iii bewliht walitieer hij -
iici.ir Janleidilig rail eeti \·raag vati lelicil r.iii de ( 1)A-fr.,ctic - uelt d.it illet Iici
begrip \·oor\\·erp ii, t'eite nioet \\·011211 \·ersta.iii eet, goed iii de ziti v.iii artikel 3: 1
BW:"' Waar0171 kiest hij dati ilier (iti lijii ilier de heli,igsbep.ilitigeti)'r \'(,c)r 'gi)ed:
aatigezieti dir begrip eeti - zoals door de illillister becluelde - ruitiie reik„·ijdte heeft
till het zich ook ilitstrekt over veniiogetisrech[eti?

Behalve dat bij de kelize voor de tertii 'voorwerpeti reclit „·c,rilt ged.iati .7.iii
de wetssysteinatiek tell aanzien vati arrikel 3(,e Sr. lijkt de vooniaailiste redell k
schizileti iii her t-eit dat de niinister tiiet precies k.iii roorspelle,1 op welke wiize IiCI
civielrechtelijke begrip -goea  ill de witwasbepalingeii itihoull krijgt. inet tiatiie niet
lier Hog op onstoffelijke voor\\·erpeti. Het is gebritikelijk dat alle begrippeti die iii
het strafrech[ wordeii toegepast. otigeacht het reclitsgibied wa.iriii[ zij atkoillstig
zijii, door de strafrechter autonooni wordeti gedefinieerd. 1)at beteke,it dat eeti
begrip uit bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek iii het strafrecht 11iet dezeltile bete
ketiis hoeft te hebben. De niinister wenst welliclit te voorkotiieti dat (oliver\vachte)
beperkitige ii bij de toepassitig \·ati ee,1 - vati ocirsprc„ ig civieli·eclitelij ke tertii - h riti
intreden doeti. onduidelijkheden over de itihoull van het begrip Olitsta.m. dati weI
twee verschillende beteketiissen aati eeti begrip worde,1 t<,egeketid.

Op grond van de titel rail richtlijii 91/3,18/EEC; e,1 de .1.7,ilief,·.111 artikel 1
derde streepje lijkt de reikwijdte vati het Europese beslitit zicli slechts liit te +trekketi
over het Iritwassen van geld. Er zijn ecliter verschille,ide arguilielitell 0111 deze
suggestie te ontkrachten. Iii de eerste pla.its kati wordeti gewezeti op liet gebruik \ ati
'voorwerpell' ill de definierilig rail de drie wit\\·asgedragitigen. Waiiticer de richdijii
zicli alleen zou beperketi tot geld h.id her voor de hatid gelegeti c),ii dat iii de ver-
schilletide \I'kir'asged ragillge 11 toI iii tdrtikkitig te late ii koii iei i. Eeti t\\ eede - bela i ig-
rijker en duidelijker - argutiient dat pleit tegen de beperking tOI 111isdaadgeld berreft
de uitleg die aan 'voonverpen' worilt gegevell. 1)it kati ecliter alleeti wordeti acli-
terhiald watineer de Etigelstalige versie rati de richtlijil wordt bekeketi. Hieriii
wordt  'pny,crt),'  gedefitiieerd  als  zijtide  "(.. -)  ,issets of i·t,(·17, kitid,  it*i·ther airl„,nil or

i,tici,13(,ri',1/. 1,1 ,1 '(tbk clfi,iti,zoi,abh·, Mtifil,h· c,f ilit,ilifil,li·. £i,ki h (41/ citic"Ii,i,(·1 tr (,1 i tistrii I,kiits

(,5    A,inic·r.,/111:1„1 //2(,Ht'(,1. 27 154. Iir..3, p. 1(,.
66 Her begrip \·oom·erp in .irtikel  .3(,e Sr <Illit liallieluk .1.1,1 iii.1  her ct\·iell·echreli.Ike  liegrip gc,ed 7. . . )

H·.iardtior  le defillierilig \·.iii de begrippe,1 \ 4),im·el·pell 44,2,1 (...) iwil ille red:11 \·i·U\\ el ge'Uklilideild
(...)" 14. Zte K-,imersti,ki'i·,1 1 211(HI, 111. 27  15<J. m . 228.i. p. 7.

67      (7\·erigeii; , as \·66r 1992 iii le heli,ig, bep.ili,ige„ lict begrip  \·(1<,r\,·erp, i,  c,pg:ii„i,ie„ . Zie \„cii· de
redelie,1.lie .1.-liter deze \\Uzigitig scliuilga.m Sch.i.ip 1')93. p. 24')-254.
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,·1,1 h'I i"i,lt.  tith· ti, i,i·mkvns m slit'/1 tiss<'ts. Verwarreid eii 111isleide,id is dat iii de
Neder|.itidft.ilige \'erfie deze defliiitie \\(,rdt betrokketi op 'eige,idotii: dat .ilf be-
st.itiddeel iti de I\\·eede ,\·it\\·.Kgedragitig rati de richtlii,1 tenigkc)11ir. en tiiet op
'\·(,c,rwerpe,i'."" Met .itidere \\·cic,ideti: iii de riclitlijn ic eeti definifriiig \·.ill \· ) 11'-
\\'elpeti opge!ic,tiic,i die,·cel ticer betreft d.iii alleeti geld.

(;ezicti de rrij\\'el allisc),11\:itte,ide beteketiic die de 111itiister .1.iii de tenii
'\ oon\ erpeti' geeft. is de reik\\ ijdte raii her begrip iii de richtlijn vergelijkba.ir titet
de Nederlatidse timiiuleritig. Met aiidere wc,orde,i: er is geeti sprake vati eeti atwij-
kitig. Opralle,id 10 \\·el d.it de i,ihot,d raii riclitlijii 91 /3( 18/EEG te11 a.itizieti \'.7,1 dir
beft.itid leel bii de torst.lildkoiiiitig v.in titel XXXA Sr geeti etikele rol epeelt. ()p
„rotid \.iti het Eurc,pese beslitit liad relliclic kiititieii \\·ordeti biti.idrukt d.it eetir

1-tii,iic iii\'ulli,ig \·ati het begrip 'roor\\·erpeti wetiselijk is gezieti de ititernatic,liale
.tratb.1.,irtelliligh\'elplichtillg. 1 )e 111i1iister beroept zicli tlitslili[eiid op het behoud \·an
\\·et..y.re111.itick te,i Jaiizieti r.iii artikel .,Ge Sr, i .1.irtiiee hij a.iiifltiititig bij de iii-
hmid r.111 de richiliiii litiks 1.1.ir liggeii.

1 )C r<)01-u erpell illoetell Op gi-(,illi rail de 1-ichrli-ji] witwasset] zi-111 verkiegen ilit cell
critiiiticle .Icti\ iteit of-uit deeltie,iii,ig .7.111 ee,1 dergelijke acti\·ireit. C)iii de reikwi-idre
r.111 dir c,tiderdeel v.711 het verboil te bep.ilcii. is her \·ijtile streepje van artikel I
riclitliji 1 91 /31,8/ E EC ; v.iii bel.ziig. Voor de defillitritig V.111 crii 11itiele activiteit wordt

iii itc eci-ste pl.1.tri ri1rw\'ezeii ii.1.11- .irtikel 3. lid I otider .1 van het Verdrag rati We-
ilen. \\'.1.iliti dnigfgerel.ireerde critiiitialiteit u.i.it rertileld. A.iii deze rei\\'iizitig \\'c,rdr
ecliter toegeroegd dat .119 grc„idt-eit rooi- het winvaffell k.iti \rordeti a.itige,iierkt
"(...) elke atidere Crilililiele Activiteit die \·ourdeze riclitlijil dooriedere Lid-Staat als
zoil.itiig A oliifclire\·eii." Hientit blijkt dat het verbod iii de riclirlifti zich tiiet be-
perkt ti,t het „ it\\·,10<ell \·.111 drtig. geldeti. 01-\·cic,r\\'erpe11 rei-kregeti tik drugscritiii-
11.iliteit.    1 )it 0raiidpiint worilt otidei tei,ild doorde over\\i,vitigiii dupreatiibitle dat»

allerlei \'ortiic'11 rati critiii,1.iliteit (zoals georgatiiseerde criii)itialiteit eti teri-oriGiiie)
opbring.reli •retierereii die kuii,ie11 \\·orde,1 \\·itge\\·asse,1. Iii lij,i hier,iiee wordt her

:-'

bel.itigrilk ger,)tideti te beti.idritkketi dat de lidstate,7 dc gerolge,i rail de riclitlij,i
ilitbreidell tc)r het „itw.issen r.111 opbreligfreti uit deze vortiieti r.111 critiiinalireit.
Verder is er ee,i \·irklariiig a.iii de richtlijii toegevoegd. W.1.irill iliet alleen wordt
rer\\'eze,1 liaar het Verdrag r.711  Wei]eli iii.i.ir ook 11.lar liet Verdrag vati Sir.iatsburg
I lit  1.1.ircre  verdi:,g  heeft  betrekkitig  op  '\·ritchteti  vail  critiliziele  activiteiteii'  eii
beperkr zicli dll+ iiiet rot de opbrengste,i r.7,1 drugshmidel. I)e rerklaring bij de
richtliiti stek dat de bewoorditigeti rati de oliischrijvitig vati  \\·itwasseti r,iii geld' iii

"M Arilkcl 1 \ ki·di .Ireeple riclitlilit '11 .ws Et(;
69 /.le c,i,A l )(ii,i·,·111„>.1 '3<)3. p. 35.;-354.1 )IIi,eteketit ,1.1, .11: \· i im·crl,eli kilillicil wirden .1.iligelii L ikr

"1..1 67):ilereli \.iii elk i„(irt. her/11 hi h.imelill, lietili citilieli.,ilielilk. lierzu rcierelitl her,i.1 c),ircici·ci,d.
lict/11 t.i,tb.i.11 lietill l,iiI.i,tb.1.li-. , 11 re,· ht,l,e.ihel,lel] \\ .1.irult Lie elgelltililll (it .ilidere rech[. 11 tell .1.111/lell
\.1,1 Lieze ecied,·ret, 11'Uken.

11       1 )ir I. g:ell .t.lillirlilic li.it de 1, elit,br.iuueli Li„.I fri,ti.:11. \'ergelilk bti, mirl,eel.11 )41*,relitic, 1 94.1. p
35.4: $'11.1.4, 1 4,4,l J . 1,  1')3: 1 )el .itiglie. \'.iii I lecke a  \:r.,itir 211112. p. 26.1. /iec„,k    3.2.2.
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tie riclitlijil zijii otitleetid aan heide verdrageti. Gezieti de gesclietfte achtergro,id vati
de richtlijii en de venrijzitig naar het Verdrag r.iii Str.1.itsburg iii het bijzoiider. kati
itiet aticierf worde,i gecoticltideerd dati d.it de richtlijii iii zij,1 geheel stiiiiuleert tot
eeti ruiiize op\·airing over de delicten die zati \rit\\·asseii teii grotidslag kiintien
liggen. 1 In hoeverre stenit dir overeeti illit de ketize r,111 de tiatiotiale wergerer
rcior de foniiulering 'atkonistig uit etiig 111isdrijf?

1-)e ititernatiotiale di,iietifie wcirdt tijdetis difciic0ies iii de K.itiiers a.itigeha.ild
17.1.ir .zatileiditig rati de ititslilititig v.,11 overtreditigeti op grotid r.iii hit roorstel \·ati
her opetibaar tiiinisterie en de politie 0111 de stratbaarstellitig r.711 her \\ it\\'as5en ilit Ie
breideti tot 'sri·.itbare t-eiten'.-3 Zowel roor- als rege,istatiders beroepeti zich op
ititertiationale ontwikkelitigen. De eerste categorie is v.11111,ellitig dat de telldetiS 0111
de bes tri j di t ig va ti wi twasse t i o p i li te n 1,1 t i c ) 1 1.1.11 111 \'Ca 11 11 i t te bre llie ll t (, t 's('ric,1 /.S ai'/ 1 w.,

de rititiite openlaar roor liet aati,iierken vati overtreditigeti als grotiddelict. Met
atidere woorden. er bestaat de ged.iclite d.it overtrediligell killitlell wc,rdeii .iatige-
tiierkt .ils 'st·rioits crii,ics:2 De niitiister vitidt de uitbreiditig toI overtreditigeti tiier
nodig eti 111eeiit dat de ratio hiervoor is gelegeti ill de zeltbeperkitig die de wetgever
zich op tiation,1,11 eli iliter,lationaal niveau op dit punt tot 1111 toe heeft opgelegd.-4
Her ti/timiti,1 ri·,11(·ditit,1-karakter v.iii her strafrecht eti iii het bijzo,ider het 'afgeleide'
kar.ikter vaii witwasseii (wit\vasseii bestaat a15 stra ·aardig delict flechts liij de gracie'
v.iii basisdelicteii die opbrengsteti voortbre,ige,i) zoude,i a.1,7 de zeltbeperkitig tell
grotidslag liggen.79

11.ichtlijn 91/31)8/EEC; beperkt zich zoals gezegd toI crililinele activiteiten.
Het onderscheid russell niisdrijveli eti overtreditigeti wordt iliet gemaakt. Dat is ook
rrij logifch waiineer wordt bedacht dat deze otiderrerdeling iliet roor alle lidstaten

<van de Europese Uizie geldt. Sotiiniige latideti ketitieti bijroorbeeld eeti driedelitig.
De rraag kan wordeii gesteld of-iii de Eriropese tegelgevitig itidicaties zijii Ie \'itideti
waaruit blijkt dat de Nederlandse wetgever eeti toelaatbare keuze heeti geiiia.ikt oiii
overtreditigen niet als gronddelict ain te tiierketi.  Nu richtlijil 91/3()8/EEG pas iii
2(1(11 is otiigezet iii de Nederlandse wergevilig if hi=t vati belatig te kijketi lia.ir
Europese regelgeving die tussen  1991  en 2(Hll  toI statid is gekotiieti.

71       Richtly,i 211(11 /97/ EEC; (Pht:'(-; 21 Mi l . L 344,76). eli Iticlit'U,i 21 1113 : (,11, EC, (/'/,1:1  211(15.1.3119  1 2.
72     K,im·ir, tril'k'cit /1 1999/4111.27 159. tir. 3. p. IIi.
73      Niecierer (VVI)) i: deze moiing tc,eged.1.111. m blukr itit her del,at 111 & I' ec le K.Iliier. i hi riclir mh

m het bilzolider op ,> ·ertre,ilngen 1 11 her k.i,ter ,·.111 de WEI ). 1 111 .1, ht Ilet \,·eli.eluk d.It ,leie .11. gr„lid-
delict olider de \\·erkilig \·ali lie \\·it\,mite| iii liet Werl,ciek \.111 Str.ifreclir /c,zideti mi,·,le,1 gelir.,clir.
Iliertoe :relt |lijeen dilieil,letilell[ \·0(,r Jar screk[ rcit her ciplietiieli #·.iii 'etilg .tr.itlv.ir t,it' i lipl.1.110 1.iii
'eiiig iiii,dnit- CK,Ii,IL'utti Li·,1 1/ 21)<)1)/Ill. 27 15<3. Ir. 6). ! ege,ist.itider. \\U/eli ciplier ge\.i.11 \.iii 'si· -
reelii,·en·uililig' ilier het oog op her olidersclield t,iwililit.dru\.ell eli „,·ertreditigeli. eli de daariliee x.1-
menhaligende  tratbedreigiligen. Zie Amh·hile<·Ii /1 2(Ht'1/111. m. 54. m der .ilidere p. 42311 eii 4232.

74       A,iliti·r.,titi'k,·11 // 21 11)41/(11.27  159 . tir. 5. p. IH. 1)e ziciordell 'rcit 1111 tcie' ge\ eli .1.iii d.it deze zelibeper-
kitig 70#,·el tiaticin.1.11.ils iliteniatic)11,1.11 k.in kc}ilieti re \·er\·.illeli.

75     k-,11,1,·r.,trit'ki·it //21,111/<)1. 27 159. iir. 5. p. 18
7(, 7,7.ils Fratik n lk . \\·.1.1 r iii liet strati·eclit ili·te ri pe, 1 ,.1,1 J. h,·t.11 w ir,1.11 ,)11,ier.clielile,1. /.ie K n.te,1 21 I 14.

p. 481 (,·ciernoot 3311).
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Het genieetischappelijk optreden vati 3 deceniber 1998-7 verplicht de lids tate 11

ill artikel  1  Keen reserves Ie illaken of te halidhaven ten aanziell van olider andere
artikel 6 uit het Verdrag Lin Striatsburg. 111 dit artikel worden winvasgedragitigen
c)iii:,chre\'eti. Volgens her genieeiischappelijk optreden tiioeten de lidstaten otider de
enistige stratbare feiten' ilit artikel 6 iii ieder geval verstaan die "(..) feiten waarop

eeii iiiaxii,iale vrijheidss[rat-ot-detelitietii.zatregel v.1,1 nieer dati 1 jaar staat ot. \'oor
staten die iii huii rechtsstelsel eeti illinimiinistratiliaat voor stratbare t-eiten hebben,
teiten waarop een vrijheidsstraf ot- detentieniaatregel van ten niinste 11ieer dan zes

•,TR1113,indeti staat. Iii de tiieuwe richtlijii uit 2()()1 wordt 'criniitiele activiteit' 0111-
schreven als iedere vorni vati criiiihiele betrokkenheid bij her plegen \'an eeii ertistig
stratbaar flit.3" I)e d.tarop volgetide opsotii,iii,ig bestiat uit een venvijzing naar her
Verdrag v.iii Wenen, de activiteiten rail critilitiele organisaties als otiischreven in
irtikel 1 \·ati het getiieenschappelijk optreden 98/733/JBZ,H" fraude,M' corruptie en
ieder aiider stratbaar feit dat lioge opbretigsteli kati opleveren en \1·aarvoor een
zware geratigenisstr.it-geldt overeetiko,iistig her strafrecht v.iii de lidstaat.+2 De lijst
Iroidt aatigeviild 11iet de ovenvegitig dat voor de toepassitig vati de richtlijii de
lidstaten elk ander stratbaar teit als critilitiele activiteit kuniien aannierken.

Deze Europese oiltwikkeling leidt tot de coticlusie dat het de Nederlandse
\\'ergerer \'rijstaar 0111 de opbrengsteti verkregeti uit overtreditigen .11 dati 11iet onder
het witwasverbod Ie brengen. Deze uitbreiding is 1110gelijk nu strengere illaatrege|en
initzier  111ogen worden aangetio,iieti, zo.tls ook uitdrukkelijk iii richtlijn
91/3(,8/EEG wordt gesteld. Vooralstiog is er geeii spr.ike vall een Europese ver-
plichritig waardoor de th.ins getiiaakte keuze. Onder aiidere gebaseerd op de nationa-
le karakteristiek v.iii een terughoudend strafrecht, onder druk zou komen te staan.
Acitidachtsptint is her feit dat bepaalde overtredillgell in de WED kiititien Worden
bestrati 11iet een hechtenis van ten hoogste een jaar.N' Dit kletiit - zo op het eerste

gezicht - des te ilieer nu iii eeii tiieuw voorstel voor een richclijii op het rei-rein vati
de wit\\·.isbestrijdiiig 'criiiiitiele activiteit' wordt oiiischreveii als iedere \'ortii \'ati

criniitiele betrokketiheid bij her plegen vati een ertistig stratbaar feit.84 waarbij 011der

77     Zie \·oetii<,c)[ 2K.
78 Iici 1.1.1 N e <)1 ider·cieel \·.iii Ikt .1 tike 1 zi:[ .,p liclit.itcii 11·.w-li i ce,1 1111 m iii u 1 11.trati 11.1.K in het :.11 ictie,te 19. 1

1. „p g. 11£)111 :11. A.Ilige Ziell dit Ill her INed:i l.1,1.tw w .itrech r (\·00 ralitiog) 0, itbreekt. i, alleen liet eers te
gedeelte v.in her .irtikel i·an bel.ing.

79      Artikel I „ilder e richrlijil 2111,1/97/EC;. I)e Nederla,id.e regeriligolidenteunt deze uitlireiding. Lie
K.ititi·Bmkkt·11 11 2111111/Ill . 27 159. tir. 5. p. 7.

811 (;elik.iwhappelilk <iptrede,1 98/733/JBZ \·.111 21 leceliilier 1 998 door Lie 11.1.ill .1.lilgenoille,l op gr(ind

\·.in mikel K.3,·an her Verdrag hetrettknde de Europece Unie itizake de gratliaantellmg \·an deeliie-
ilimg aan eei, criallitle|e (irgalimtie m ile |idAtateii \·ait dc Eili-(,pe%e Ul]ic. 14,E(; 1998.1.351/1.

HI         Ile fr.lude bed.e|,1 ill Lh[ arrikel 0111\'.ltill ieiler ge,·.11 'erlistige fraude..11. oilischre\·eli iii artikel 1, lili i .
en .Irtikel 2 \·ali ile o\·ereelikolim \·ati 26Jult 1995. opges[eld op grolid \·ali artikel K.3 vati lier Verdrag
betretrelide Lic Eilropese Ulite. adligamde de beschemittig \·.iii de financiele l,elailgen V.1,1 Lie Europek
(; ell leellk liappe, 1."

82      Artikel I lid I. oilder e ricli[liu,1 21,1 11/97/E(;.
H.3       Arrikel 6 lid  Isul, 3 WEI).
84      Zie artikel 3 lid 6 Vixintel mor een richtlijii ;ali het Europees l'al·lenient en de Raad tot ,·oorkcinillig

\.iii her gebrulk \·,iii her fili,ikiele ,[el,el mor her „·iti,·.1„eli j.111 gel,1. 11iet itibegrip \·ati ten·(mwiiefi-
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enistige stratbare feiten lizede wordeti begrepeii alle t-eiten die stratbaar zijn gesteld
niet eeti 111.iximale vrijheidsstr.ifoidetentieiiiaarregel r.,11 liieer d.iii ecti jaar. Taal-
klindig gezien leidt dit artikel uit her voorstel. bij aantie,iiing ervati, tiiet rot een

S:

verplichte wijziging vaii de tiationale wit,<'asbepalitig
iii de richtlijn staat ook dat voor,verpeti kiititieii zijii venvor\'eti iii deeliie-

initig aati een criniinele activiteit. Iii de Nederlatidse versie wordt dir tiiet gespecifi-
ceerd, eti er wordt ook niet verwezen Ii.iar de itihoud V.111 het Europese besluit. Uit
de nieniorie van toelichting blijkt dat ten aanzien van het bestatiddeel alleen bewe-
ze11 hoeft te worden dat ellig lilisdrijt-als groiiddelict kati wordeti aatigetiierkt."' Aaii
het bewij< hiervati wcirdeii geeti hoge eifeti gefteld.< Deeltieiiiiiig aati ee!1 111isdrijf
wordt niijns inziens dan ook gedekt door de Nederlatidse winvasbepaling.

Iii de Nederlatidse witwasbepalingen is neergelegd d.it de voor\rerpeti '011111iddellijk
of niiddellijk'  uit inisdrijf nioeten zijn verkregen.  Volgens de niitiister eist de aard
v.iii witwasseti, veelal eeii hoeveelheid aaii coniplexe gedragingeti waarbij het
oorspronkelijk uit het niisdrijf verkregen voorwerp van gedaalite verandert, de
toevoeging 'niiddellijk'. Hieriiiee brengt hij tor uitdrukkitig dat ook het rei-lieleti.
verhullen et cetera van indirect ilit lilisdrijf verkregen voorwerpen kati leiden tot
strafrechtelijke aansprakelijkheid.HM Gedacht kan wordeii aiin de <itiiatie wa.11 iii
ieiiiand een auto verkoopt, die hij tiiet geld atkotiistig uit eeti diet-stal heeft aatige-
schati. Deze keuze is op nationaal niveau gemaakt, waarbij Keen enkele rol is wegge-

legd voor richtlijn 91/3()8/EEG. De vraag kan wordeti gesteld of de Nederlandse
bepaling op dit punt toelaatbaar afwijkt van de richtlijn en iii hoeverre tiatiotiale
strafrechtelijke waarden een rol hebbeii gespeeld bij deze keiize.

In het Engelstalige doctitiietit word r gebrii i k geiiia.ikt van het werkwoord 'd< ii-
1,£'. Dit begrip kan worden vertakild inet afstaninien. voortkonieii uit.M" 1)eze foniiu-
lering sluit in ieder geval niet uit dat ook itidirect uit eeli cri111itiele activiteit ver-
worven voonverpen kunnen leiden tot een verboden witwasgedraging. Wantieer
wordt aangenotiien dat de richtlijii zich hierover uitstrekt, voldoet de Nederlandse
strafbaarstelling aan de Europese verplicliting. Iii het andere geval (richtlijn
91/3()8/EEG verplicht niet tot het optienien van het bestanddeel 'middellijk') is er
niets aan de hand: het staat de nationale wergever vrij 0111 deze - iii zijii ogeti itit-

tia,icieritig. COM(2( 1(14) 448 def. (hier,i.1 COM(2(  114) 448 defi)
85      Artikel 3 lid 7 olider t- C.C)M(211(14) 4-18 def-. Hierbij wrdient vemielding dat de overtredingen iii de

W EI ) k Liti ne ti „·o rdeti lic4[ ra ti 11 ie t eeii hec h tei m, .111 11·71 ht,ee·,11' a.,1 i.i,u·. iii COM(21 11 14) 448 deE „·orilt
ge*prciketi m·er mi'Y·r dan (m i,ki:..

X6      1-IR 28 septeitiber 2(1(14..\212(1114. 611. Zie hierc)\·er Borgen & KI·i4te,1 211115. p. 579-581).
87       1)at blilkt uiteen \·oorbeeld v.in de minister: iwee pers,inen iii.iken gebmik ,·.iii Oeti bankrekenirig. lk

koliipalien storteli op deze reke,mig opbreilg*tell z'.ill hun  ·erschilleiide c,·miiriele acti,·ireiren. E2ii ,·iii
deze perwien \·erricht ver\·olge[10 \\·it,\·.i:halitielilige,i. 111 Llit ger·al lioeti met be\\·eze,i te \\·ordell ilit
„·elke \·,iii die .im\·ireite,1 de betrokken gelde,1 atkonis[ig „·areli. K,immilikkt·,1 1/ 1 999,111 ). 27 159. lir.
3. p. 16

88     1 ).1.irom if er door Lie ilationale „·etgever ook gekozen r·mr de rumle term '#·oon,·erpell". zle eerder
deze par.lAra.it.

8,1 Zie V.iii 1 ).ile (.;rciot Wocirile,ihoek Engels-Nederlatids 199x.
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breidende'" - t-ortiiulering op Ie ne,11211 in de witwasbepaling tiu het lilininiutiihar-
nionisatie betreft. 1)e kezize vati de Nederlandse wergever is iii ieder geval te waar-
deren \·atiuit het legaliteitsbegitisel. ineer specifiek het h·x rerta-begillsel. De uitdn,k-
kelijkc \·eniielditig v.iii itidirect Uit illisdrijt- verkregen gc,edereii houdt wellicht
verbatid tiier her teit dat de rekst v.111 de helingsbepalingeti ('een door tiiisdrijf
rerkregeti goed) wel deze uitbreidiiig ilitshlit."  Ook al wijkt de kern v.iii dit be-
statiddeel iii artikel 42(tbis Sr tekstzieel .it-v.iii de artikelen ziit de begzilistigitigstivel.
de 111itiister wil tiiis\·erstanden roorkotiien: de bedoelitig rati de bepalitig 1110Ct
ditidelijk rot ilitdrukkitig wordeti gebracht.

5.4.2 0,11=ettille el. 01'erdrachi

Iii de riclitliin wordt de otiizettitig of overdracht \'.111 roor„·erpeii behandeld .ils
eerste \viI\\·asgedragitig. Deze gedraging wordt 11iet - zoals iii de Nederlatidse
strat,ret - iii hetzelf-de lid geplaatst .ils het ver\ver\'en. bezitte,1 of gebruiken vati
dergelijke voonverpen. De separate beh,indelitig van de 011izetting otoverdracht iii
de richtlijii houdt verbatid niet de witis te diti-eretitieren iii de subjectieve besta,id-
deleti. Bii de gedragitig van oilizetting ot-overdraclit geldt de eis v.in 006111erk. Vati
eeti verbc,deti witwasgedraging is sprake indieii deze geschiedt tiiet het 006411erk 0111
de illegale herkoiiist \·ati de voorn·erpeti ie verlielen ok-te verhullen ofeeti persoon
die bij deze activiteit is betrokketi. re helpen te ontkonien aan de wettelijke gevol-
gell vall zijn d.ide,i. Artikel I vati de riclitlijn bep.,alt dat het oogtiierk. als best.ind-
decl r.iii de beduelde activiteit. kati worden ati:eleid uit objectieff-eitelijke oilist.iii-
dighecleti. 1).,artia.ist tiioet bij 011izettitig eii overdracht wordeii bewezeii d.it de
betrokkeiie \I'eet d.zi de root-rrwrpeti ecti critiiiiiele 001-sprotig hebbeti. Bij de Kedi.7-

ging r.iti her verwerreti. bezitteii eii gebruiken tiioet er op het i,ioitient vati verkrij-
Ming sprake zijii vati weretisch.ip over de criniitiele oorsprotig.42

Clp grond van de Nederlatidse itrafu·et ka,i otiizettitig ot-overdracht leideti rot
strafrechieli.ike datisprakelijkheid \\·atitieer de persooti \reer dat her roonverp atkotii-
stig is uit etiig niisdrijt. Atidere roonvaarden wordeti nier gesteld. Ook .11 roept de
eis \·aii witetischap gretizeti iii het leven. de tiatioliale witwasregeling is op dit pzint
riiiiiier d.,ti de bepalitig itit de riclitlijii. Op grotid v:iii artikel 42(Ibis Sr speelt het

door \ i,idachte beoogile doel bij de otiizetting ot-overdracht \·.111 voonverpeti geeti

90 K,Int,·1.,ilitbit·/1 /1 1 ')')l) 111 1.27 15'3. nr. 3. p.  17.

91      K,init·i·.ttikki·,1 /1 199,1/1111.27 159. m. 3. p. 17. liet illoer \ ordeli opgetiierk[ dat - 111lliell 'ii,iddelli.ik
/(,61 citirt,reketi - ile ti,i·litulei·tiig '.111<>timg uit elitg ilit,drut' met per ciefilime ile iliclirect uit 1111.,irut
\·crkrege,1 \·oor\\·erpet, mt,litit. BU .1. h.4,452,epall,igeli 1, ilit blukb.i.ir \\·el her ge\· 1.

4)2      /.ie ',5.4.4. 1 )e :er,re \ ente  ·311 de ric Ilrlijll \·ertite|dile 1,4 Lie 'oillierilill cit m·. niiakitig ,·.iii .icti,·.1' eeli
w,1'IMeluke a.iii\ zilletille m„r„ .1:irde. 1): eerste mrK .i,d.1.iii betrot "C.  .) ile ,)1112:trilig „tm·enti.ikilig
\.111 .Ic·ripa. H·etetide d.it deze \.111 eeii ertivig miscirUt-,itkcii,i,tig zijii. nk[ her doel de „im·,trige her-
kcitiiv en·.iii re wrhele,i „t"te m.1+kereti ot-de persocili die bu het plege,1 \·.111 Ju,d.11,ige mi.drui .11. 1
betri,kketi bil te w.m <,in ile rechtsge#·c,lgen ,·.111 zijii h.1,idelen re oiltgaail." Iii mhtli.iii billi , 47/ EC; i 
Lic ml,lic.le "(.  .3 te |le|pell te olirk<)ilieti .1,111 de \,·etteli.ike ge\(ilgell ,·an zi.111 dad:11 C...)"  ·en·.iligen
di )1· "<.  .) [e helpeti .1.ill Liejuridi,clie ge\·filgen ,·Mi .i·gii d.iden te otitkoilieli." Zie V ,ors[el Nicir een
ricli[11111  ·.iii ,le I .i.id M ,  „,rk ,lititig .iii her gebruik \·.iii het flilaticiele 9·*teem \·wr \\ it„·.3„eil \.iii
Held. /411:'(; 1,)'ll. C. liLiA.P.7.
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rol bij het restigen van strafrechteliike a.insprakelijkheid. 1).1.irdoor is de reik\\·ijdte
\·;iii dit onderdeel vati de Nederlandse stratbaarstellitig rati win\·assell groot. 1)e
reden zoor deze natiotiale keuze schuilt wellicht iii het voorkotiien rail be\\·ijspro-
b l e 1 7 1 e 1 1 .

Hier lijkt Keen sprake Ie zijn van een bewitste ketize van de wergever 0111 -
toelaatbaar - at-Ie wijketi vati de richtlijii. Op geeti etikel illoilielit \\·ordt gecotista-
teerd dat iii her Europese besluit een oog,iierkeis is opgenonieti: op dir ptitit ont-
breekt iii de kanierstukketi iedere veniieldiiig v.iii de richilijii. 1)at is overigeiis
anders iii liet oorsprotikelijke wetsvoorstel. Hieri,i wordt expliciet .taiigegeven dat
het begrip 'otiizetteti' is overgenometi uit de riciltlijil."3 Het Europese beslitit wordt
op her ptint vati overdragen tiiet gevolgd, ZO st.1.it uitdrukkelijk in het oorspro,ikelij-
ke voorstel. Als arguiiietit wordt aatigevoerd dat het een te tieutrale haiideling is. Pas
door het doel waarniee ot- de coiitext waarin het overdrageti plaars\'iiidt. kall het
karakter van witwasseii ontstaan."4 1)it probleeni zou juist worden ondervangeti
wantieer de oogiiierkeis ilit de richtlijn zon worden overgenotiieti!

Op advies van de liaad van State - 0111 onder andere eeti betere aatisluiting
niet richtlijn 91/3()8/EEG te ben,erkstelligen - wordt'overdrageti tocli opgetio11161
iii de stratbaarstelling."i Er wordt aangegeven dat deze ketize ertoe leidt dat de
overlap tusse11 de helingsbepalingeti eti de artikeleii uk de witwastitel groter wordt.
De 111itiister aclit dit otiweiiselijk. 111.,ar zet vervolgetis iiiteeii w.7.110111 het advies vati
de Raad v.iii State toch wordt gevolgd."A Het neutrale karakter van de hatideling als
zodanig konit helemaal niet nieer ian bod, en dat blijft zo geduretide het gehele
tiatiotiale wetgevitigsprocrs. De vraag kan wordeii gesteld of-de natiotiale bewoor-
dingen - gezieti het ontbreken Vall een ooginerkeis - iliet erg veel ritiiiite laten voor
het otiderbrengen van gedragitigen onder deze witwasbepaling. Vati strijd illet het
Europese besluit is iii ieder geval geen sprake.

Een atider verschil russell het oilizetten en overdragen uit de richtlijii en de regeling
iii artikel 42(Ibis lid 1 otider b Sr. is dat iii de Nederlandse bepalitig het nioiiient van
wete,ischip (teii aatizieti vati de criniitiele oorsprotig vati voorwerpen) is gespecifi-
ceerd. hi de bepaling is het woord 'terwijl' opgetiotiieti. Hiertiiee bretigt de iiatiotia-
le wergever - aldus de CDA-fractie - tot uitdrukking dat \·oordat de feitelijke
handelitigen plaatsvinden, de betrokkene op de hoogte illoet Zijn van het feit dat het
voorwerp afl:onistig is uit enig niisdrijf'  De niinister reageert 11iet op deze itivulling
van het begrip 'tenvijl'. waarizit mijtis itiziens niet kati worden afgeleid dat hij het
standpunt van de CDA-fractie onderschi-ijtt. Naar illijil illelling geeft 'terwijl' ilit-
drukkitig aaii het begrip 'gedurende' en duidt het op gelijktijdigheid iii wetenschap

93        Iii deze \·erste iA ten datizieti ,·m her ozitzetten ,·a11 imm·erpeii ook Keen 00giiierkm o\·ergelimieti.
E,·e,izo on[breekt hier iedere wm·ijzmg iia,ir de oogi iierk m uit de ric htluil.

<)4     (.lorsprotikeli.lk \\·ers\·ocirstel \,·it\\·,issen. p. 6-7.
95     Kai,irrstiti'£·ci, 1/ 1'+,9/1111.27 159.8. p. 2.
()6 Zie K,inic'i·stiti'i' g // 1999/4111.27159. B. p. 2.

97     K,1,11,·i·..titkk,·,1 /31 1)41/111. 27 159,,ir. 228. p. 5-6
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en liatidelell:'  Iii de riclitlijii ontbreekt eeti dergelijke expliciete tiioinentbepaling iii
de foriii \·ati de toevoeging \·an een \,oord als 'terwijl'. De vraag is gerechtvaardigd
of deze situatie een afu·ijking berreti en, zo ja,  of die toelaatbaar is.

Her is inogelijk dat ie,iiatid pas tia de onizettitig of overdracht erachter koint
dat het roorwerp uit een critiliilele activiteit is venvorven. Alhoewel de foniizilering
uit de richtlijil lilinder expliciet is, inipliceert deze mijns inziens dat tell tiide val] lie[
oiiizetten d.iii I, el het overdrageti spr.ike illoet zijii vati wetenschap over de criliiitie-
le oorsprolig van  het voorwerp.  Dat volgt uit de foniiuleritig '011lzetting of- over-
dracht \·ati voon\·erpen wetende dat'. D.,arbij: een andere opvatting lijkt 111ij Op

gespatineti roet te staan nier de achtergroiidgedachte die schuilgaat achter her ver-
Ir ij [ d at .1,711 wi twasse rs word r gei iia ak t . 1 )e keti ze  'ati de ilati oi lale w ergeve r 0111 h e r

illoilielit vati \vetelischap te explicitere,1. is vanitit het oogpunt van legaliteit te
r\ a.irdereti, a,ingezieti de ilitdrukkelijke specificatie vati het tiioilietit v.711 weteiischap
bildiaagi a.iii eeii zo n.iziwkezirig 1110gelijke t-ortiizileritig vati de delictfoiiischrijvilig
(/i·x Lii·/Li-begiiisel). Op deze wijze wordt ook bijgedrageti aaii het verwezeiilijketi

v.iii rechtszekerheid. liu voor burgers op dit punt enige duidelijkheid wordr gecre-
eerd over her liionielit van wetenschip, eii dus over een voorwaarde voor strafrech-
telijke aatisprakelijkheid.

5.4.3 I 'crlieliti  of i,crlitillci i
Iii richtlijn 91/3()8/EEG isals tweede witwasgedragitig opgenonien het verhelen of
verhullen vati de,verkelijke aard. ooriprotig. vitidplaats. vervree,iiding, verplaatsi,ig,
rechteii op ot-de eigetidoiii r.711 roorwerpeii. 117 artikel 42(,bis St- is deze gedraging
neergelegd iii lid 1 onder a. Een eerste opvalletid onderscheid is het gebruik in de
Nederlatidse siratwet van de tertil 'verbergen' in plaats vall 'verhullen: Iii de inetiio-
rie  'ati toelichriiig wordt dit otidersclieid zeer kort toegelicht. Er kati worden

..,gecoticludeerd dat de Iiatioiiale wetgever de tertii verbergezi' eigetitijdser acht.
Hieri11 schuilt lilijns iliziells inderdaad een arguiiient.  Of- het legaliteitsbegi,isel -
tiieer iii het bijzotider het h·x a·,1,1-beginsel - hierbij een rol speelt, is onduidelijk.
Van belatig is iii ieder ge\·al dat de ilatiotiale wetgever niet klakkeloos eeti begrip uit
de richilijn overneellit maar een zelf-statidige keuze maakt waardoor - iliet geheel
otibelangrijk - nog steeds wordr voidaan jan de resultaatsverplichting die uit richtlijii
91/3(18/EEG volgt en nationale karakteristieken worden gewaarborgd.

Bij lezing van deze witwaggedragitig valt op dat de onischrijving van de kern
1 Hi

van de bepalingeti erg ruini is. Het effect vati handeleti is beslissetid voor de
stratbaarheid en er wordt ilier nider ungegeven 0111 \\'elke handelitigen het alleniaal

98 VeelA za| dit leide,1 tor ile +iniatie ilat de „·et:eri<ch.ip .1.111,r·ezig is \·001-1.it lie feireluke h.iii,lelilig

pla.,bi kiidr.
()9 I ii iii m 5 110 le i Ji i t(ve I icht i li g +t.zat  leclit,: " 111 p 1.1 a[< p'.111 de m richtl i.111 9 1 / 31 18/ EE (.; \·oork 0 1 11: 11.le .

\\'Jr \'0 Mi,ilerde [eriii '\·erlieleii' A ile tertii '\·erbergeti' gekozen." Zie K-,ilitc,·stilk'Lf·n // 1999/111). 27159.
m. 3. p. 14.

1 IK I Zie hierm·er (,roeliliilij+eii & Vati der L.nideti 21111(9. p. 995.
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kan gaan.'"' Uk de katiierstukke,7 blijkt \vel dat a.iii zo\\·el verheleii alf \·erbergeti
eeti zekere dc,elgerichtheid wordt toi,geketid. Volgetis de lilitlister Zii,1 de haiideliti-
gen crop gericlit "(.. -) 0111 het zicht op de aard. herkotiist etiz. \·.iii roonverpell te
beliioeilijketi en zijii Izijl ook geschikt om dat doel te bereiken. C)tider oiiistaiidig-
heden kaii ook ie,natid zich hiera.iii schuldig ,17.iketi die het betrokketi voc,rwerp

" 1(12niet claadwerkelijk onder zich ofiti Zijll illacht heeft. N.1.11 .1.itilcicliiig ,·.iii rr.,geti
\·a,1 ledeti vati de 1)66-fractie legt de niitiister ziit dat lili iliet doelt op eeti oog,iierk.
De doelgericlitheid betreft tifet de subjectieve gesteldheid ot-de bedoeling rati de

11 1,verdachte. Het ziet op de objectieve strekkitig ran het liatideleti.
Ook .71 zoii de tiatioiiale \\'etgever vatitik het legaliteirsbegi110el eii de "lti"I"II1

re#,it·diti,11-ged.ichte eeti beperktere ti)niiuleritig wetiselijk hebbeii ge\·oilliell. riclitlijil
91/3(,8/EEC; zoii hieraaii iii de wig staan tizi ook her Eitropese besluit ecil zeltile
ruitiie reikwijdte inipliceert. I)at betekent dat een ineer strikte atbakening iii de
Nederlatidse stratbaarstellitig ertc,e leidt dat lilitider gedragiiigeti stratbaar zijii d.iii
waartoe de ikhtlijn rerplicht. hi de kanierstrikketi Nordi echter geeii eiikele .1.717-
dacht besteed aaii de eve,ituele bezwaren vaii deze rui,iie stratbaarstellitig. Hit is de
rraag of-het Europese besluit de redeti is voor de gekoze,i forniulering.

De opcoi11111itig \·ati aspecte,1 die verborgeti  of-verhuld  kintieti  wordeti op groiid
v,iii artikel 42()bis lid 1 onder a Sr is volgens de tiiinister, zo stelt hii uitdrukkelijk.
geheel overgenotiien uit de richtlijii:"4 Dit is olijilist. Iii de eerste piaars vertiieldt de

1 :richtlijn niet de 'herkoiiist' niaar de 'oorsprotig' \'ati eeti v0017,'erp. Her begrip uit
de richtlijn is nieer concreet: het betreft eeti aanwijsbare omstandigheid. reti putit
waaruit iets otitstaat. Herkotiist is tieutraler vati aard. 111itider specifiek. Vatiuit de
gedachte dat de tertii die in de Nederlandse bepaling is neergelegd ruitner is dan her
begrip 'oorsprong' uit de richtlijii. eli dat richtlijn 91/3(18/EEG verplicht tot niini-
111 u 1 11 h a r i l i o n i s a t ie, leidt deze a 'ijkitig iliet tot cell negatiet-oordecl o\·er de kei,ze
v.iii de wetgever. liest de rraig war de reden is voor her L)plieitien \-,111 'herkotiist:
en of-daarbij Iiatiotiale waarden een rol hebbeii gespeeld. Heide begrippen worden
gebruikt iii de Nederlandse wetgevitig. 'Oorsprong' ki,iiit 111itider vaak roor, eli
alleeti iii het Burl:erlijk Wetboek. Iii het Wetboek v.iii Strafrecht \\·ordt eeti etikele

. 111(1keer gebruik geniaakt vati 'herkonist .    Wellicht dat iii wetssystetiiatiek de redeii
schitilt voor de keuze vati de wetgever.

1(11 K,mic·rsuitic·,1 1/ I cf)9/lilI, 27  159, tir. 3. p.  14.

1(12 K,Ii,ict·.,titi·i,i·i, 1/211111)/411.27 159. tir. 7. p. 1. Zie m k K,m·r,tittil,t·it /1 1')9()/119 1.27 154, iir. 3. p. 14. Iii.i

d e l i e l i, ig<b e p a l i t i g e t i < 311 tb r.i k d e z e d m I ge ri c h t h e i d . Sc l i ,1,1 p sp re e k t i i i d i r \ · e r b .i i i c{ c ) \ · e r e e n be \  · U s 1,1 :t -

wrz\\·irilig teli opile|lte \·.iIi ile oil,le situ.atie. Zi: 5,·11.1.ip 14')1). 1'. 435.
110 Amii,·r.,titi·ih·,1  1/ 21 111( )/(It,  27  15,),  tir.  5,  p.  17.
1/14 K.„tic'i·.,ttik,k,·i; 1/ 1 ')c)')/(*1.27 159. iir. 3. p.  13.

III5 (.,p\·alle,id ix ilat iti de 1111111(irie \·,iii [(,elic·litilig u.i.it il,it .ille* im ile mht|i.Jii 10 <,11·gelicillieii. \\.1.irbi.j

'clorsprcing' u·orilt g,mkiTid. Met .indere „ciordeti: de itihouil , .iii ile rich[11111 11 iii·dt g„ed ge,·iteer,1.
remt.Il de ilih,)il,1 \·,iii de Neder!.1,1,10 11:p.iling citiliti,r „·oril[ „ eergege, ell.

111(, Beli.,h·e iii ile .irtikele,1 42111,1, eli 42<Vitater Sr kcittit lict begrip , <,4,1 m de .artikele,1 337 eli -1.37 Ar.
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Iii de t„eede plaats ontbreekt iii de Nederlandse bepaling 'rechteti op' eti
Ligendotii van' voomerpeii. Wei is in ahijking vati de richtlijii opgetionien het
rerbergeti ot-verhtille,i wie de rechthebbende op eeti roonverp is ot-het voorwerp
voorlia!1ileii hee  . 1 )e vra ig k.111 wordeti gesteld of-deze ti}niiuleriiig Icid t tot eeti (al
dati iliet toelaatbare) atwijking vaii de richtlijii

Her begrip '\·oorhatiden hebbeti' wordt door de nationale wetgever zeer nii,11
ingevuld.'"  Centraal staat diegene die her room·erp t-eitelijk toI Zijil beschikkitig
heeft. waarbij irrelevant is wie de juridische rechthebbende is."'8 Eeti hoeveelheid
Jan rechte,1 - waaronder her eigendonisrecht - kati worden verborgeti ot-verhuld.
De Nederlatidse cotistructie is dati ook ruitiier dan die L,it de richtlij,1. De invullitig
\·ati  roorhatiden hebben' leidt ertoe dat de tonnuleritigeti uit richtlijii 91/3(18/EEG
die iiiet zijii overgetio,iieti. wel otider de liatiotiale sir.itwergeving vallen.

Ook bil deze ;'orill rail \rim·assell speek ile vraag walitieer wetenschap tell aanziell
v.in de crinlinele oorsprong aanwezig nioer zijil. Evenals bij de onizetting en over-
dracht \·ati voor\\·erpeii is in de Nederlaiidse bepalitig het woord 'terwijl' opgel 10-
lileti. 1)it betekent dat tijdetis de feitelijke winvasgedragitigen ten aa,izieti vati de
critiii,iele oorspro,ig  ·ati de voorwerpeii wetenschap nic,et besta.iii. 111 de richtlijil
ontbreekr eeti expliciete specific-citie v,in het tijdstip Vall wetenschap.

Ook hier geldt (evenals bij de onizetting of overdracht)""' dat de t-ortiii,leritig
'wetetide dat' ziitdrtikking geeft .7.111 gelijkti-idigheid. 1,eze uitleg hot,dt iiiede rer-
batid iliet de aard \·aii \·erheleii en verhiilleti: hit betreft eeti gedragitig die etiige tijd
k.,ii \710, Id ziret i. Naar tiiijii tile iii lig wijkt de reikwijdre vati de Nederlatidse bepalitig
tiiet a f van die vati de richtlijii. 1)eze zelt-statidige keuze van de natioiiale wet:gever -
waarbij de inhoud vati de richtlijii gee11 enkele rol speelt - is overigetis te waardereti
ratii,ir de legaliteitsged.ichte. iilet ilatiie her h·x ccit,1-beginsel. 1)e str.it-u·aardig be-
rondeti gedragitig wordt tiau\ keuriger get-ortiitileerd dati iii de richtlijn.

5.4.4 I i·ni,c·n,c·,1, 14·zitte,1,.0·britikt·,i

111 Lic ni h rlijii Ir'<)1 dr het rerri Lii re 11, bezitte ii ot-gebruikeli v.iii voorwerpen behati-
del d .ils ee, 1 J pai"te \\'it\\'.1 4 d.i.id ter\K'i-il iii de n.1 ti 017,11 e wetge\·itig deze vort 11 in artikel

42(lbis lid  1 onder b Sr is saiiietigevoegd tiiet de overdracht en onizetting.

1/17 K,un·i·,titi,ki·ti l/ lvc,9/INI, 27 159, tir. 3. p.  15.

1()8 iii de  111<11101·ie  , .Iii  t„elichtitig  „·,>rilt wm·eieii  11.,Jr lie[  gege\eli  d.it    (..)  „·it„·asci,imru,tie.  er

ii."11:li.ik geeii t„·Ut-el m er lla[.111 be,[.1.111 „·ie iii Jurid N he Liti reclithelibell.le op her ,·m rir·erp „, 111.1.ir
lillI zilii er.lili,r cip gericht ve wrhulleti „ie triteluk lie betchikki,ig,•tiia.·ht over liet ,·i,„i·r\·err heeft.
Lie k,Im·r.,titki·,·it // 1 999/IHI. 27 159. m. 3. p. 15. lit de helitig hepalinge,11, inl')92 liet begrip ',·,3,31·-
liatideit helilieti' cipgetiottieii. 1)c redeti hien·ocir *#·,1, de uitge+proketi \#·eli+ c,iii \·ocir ecti eigeti terilli-
1106>gie te kieze, 1. die geel i b.di, \·ilid[ iii her ci\·iele rec- 11[. 1-lierili <cliuilt (,ok de herk,>1115[ I·ali iii.l\·tic,r-
beeld 'wm·en·eii' eii 'm·erdrageti' 111 lie helitipbepaltiigeti. Her berreti een .inticiperelide lic,uditig \·,iii
Lie wetge,·er Ilier het oog op de ail Ic, 8,11 ie uitleg di,(ir ile v[rafrechter. Lie K,11,1,·r.,tilkk,·11 // 1989/911. 21
5(,5. tir. 3. p. 3.

1119 ,54.2.
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Eeti eerste itihoudelijk verschil betreft de ketize rati de Iiatioiiale wergerer
\001- 20(,ih.indeti hebbeii iii pl.1.its \',111 1,ezitteii'. Dit 01iderfilicid tziffell artikel
42(lbiw Sr eti de richtlijn wordt door de tiatioii.ile \\·e[gerer iii her \\·ets\'c,orstel tiiet
orge,iierkL en een expliciete \·erklaritig ontbreekt daii ook.

liiteressant is dat iii het oorsprotikelijke wetsroorstel de wergever uitdrukkelijk
o\'erweegt dat (oti )lei- indere) her bezitteii v.111 \'ooir\erpeti ziit de richtlijil iliet

liliafrolide) lijk ill artikel 42(,bis wordt opgetio,iicti.   1)e rei-iii 'voorli.1,ide,1 hebbeti
ki,itit iii deze passage tiiet voor. 1)e Raad rail St.lie if rail mellitig dat iii IicI wets-
\'001-stel betere aatisluiting lilet de richtlij„ 1110et wordell gezocht eil stek roor (,tider
atidere het begrip 'bezit' op te tietiieti." ' 1)e 111117ister reigeert op dit ad\·ief \·an de
Itaad rati State als volgt:

'Ik be,i het eeli  niet ile lt.1.1,1 dat ilticir ile ciplietiiitig (...) I·.ill de Cletile,}tell  \-el--
„·en·mg. bezit (of ,·oorhandeli liebbeti) eli 0,-crdracht \·ati \·cior„-crpril' ce,1 m,g be-
tere .1.iii.luttilig worilt rerkregeti illet lie delictccillischrilr·illgell \·.ill „·im·.1:.et) die
\·c,orkotiieti iii ititerticitic,il,ile iti0trui]ietiteil zoals 11.ichtlijti 91 '3118  EEC;.-1 12

Sitidsdieti staat in het wetsvoorstel 'voorlia,ideti liebben'. 1)it begrip tieeii ir zi,tider
11.idere toelichting, sinds de verwijzitig 'tussen h.takjes: eeti cetitrale plaats i,7 het
wetsvourstel in. Het zou kutineii dat de niitiister iii deze overwegitig (011)be\\·ust de
itihoud ran de helingsbepalitigeti heeti tiieege,ioliieti, waarin 'bezit' niet voorkoiiit.
tiiaar 'voorhanden hebbeti' wel. Voor zover de tiii,iister bewust .iatishiititig zou
liebbeti gezocht bij de foniiuleritig ilit de helingsbepalitigen, waarbij hij waarde zoit
ktitineti hechteti aaii het behoud \·ati wetssysteniatiek, had hij hien·ati tiiijtis inziens
nielditig inoeten niaketi: 13 Overigetis is het begrip 'roorhandeii hebbeii' ruitiier dan
H           ·    ,   1 1 4Dezit,    waardoor sprake is van een toelciatbare atwijking van de richtlijil. Ik sluit
zeker tiiet uit dat de ruiiiiere reikwijdte rati 'voorhandeti hebbeti' jilist cell redeti is
ge\veest om voor dir begrip te kiezeti. 11::

Eeii interessatit acitidachtGptitit if dat iii de helitigsbepalinge,i otider 'voorhati-
1 ' ,deti hebben' eveneens 'het gebruiketi' van ee,1111isdrijfgoed wordt versta.iii.    Iii de

wirwastitel zij,1 beide ternien opgetiotiieti. Dit is op,iierkelijk gezieti de ged.tchte bij
de begiitifugitigstitel dat het niliiiere (voorhandeii hebben) ook her eigere (gebriti-

11(1 Hien·cicir   ·erdeli t\\·ee reilenel, .1,111gc\·cieril· liet belitteli ,·,;11 ,·oc,n\·erperi atkoill,tig uit ecil cnillillele
.k m·ite i r ix I ieut r.1.11 \·.iii .1.ird. \\·a,irl,11 de w Iite \ t .1.11)geeft Ht-er spr.ike i, #·.iii \\·it\, affeli. eli 0, el l.ip 11 ier
,<e helirigst,epaliiigen ,\·il,ic nieii ,·o<,rko,i eri. Lie c),ir4pr„nkeli.lk  ·er„· ¥or,rel \\it\\·a..cii. p. (,-7.

1II K.im·r.,ttibki'it /1 199<)/111) 27  15,3. lj. p   1 -2

Ill k,im·r.,111£'k·(·it  1/  1999/( H I.  27  15,3.  13. p   2.

113 A,im·r:titkki·,1 /1 1999/111). 27 159. nr. 3. p .15.

114 Lie i 5.4.3.   aarin de rilitiie lii\·ullmg \.111 '#·i,c>i ii.ilicieii hel,beli' aan bod kc)int 1 liier tiailie , ciertic)<it

1118).

I 15 Zie hien·oor de discuffie m·er 'reii [i.ide \ .iii de B erl.rugliti:'. eeti  ,lide,71 err itar l.,rer iii de,e p.ir,igra.if'

\\·cird[ be,prokeli.
llc, Amm·i·,1111:L,71 /11989/wi. 21 565. lir. 3. p. 4. /.ie c,ck 1111 21 111,1.irt 2111111,.\2/ 2(H 11.73(,.
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ken)  0111\·at."   Vatiuit wetssystetiiatisch  oogputit is  het onderscheid  russell de  he-
litigsbepalitigen en de stratbaarstellitig van witwassen opvallend.

Eeti Iiiogelijke verklarilig is te vindeti 111 her oor pronkelijke wersrooistel. Vati
de trits 'venven'eii, bezitteti eti gebruiketi' ziir de richtlijii was alleeii de 1,1.itste tertil
overgetiotiien iii de Nederlalidse bepaliilg. Voor de atidere twee gedragillgeti werd
.iaiige\'oerd dat her op zichzel t-tieutrale hatidelitigen zijii (e\·etials overdrageti) ' IN die
pas dc,or her doel wa,inziee of de context waariti ze wordeti uitgevoerd, her karakier

vati eeti wit\L·ashaiidelitig krijgeti."" hi deze situatie, zo wei-d aatigetiotiieti, koii
\\·ordeti rei-zigger.illeii op 'verbergeti' ot 'verhullen'. dati wel 'gebruik liliketi' of
'011izetten: N.1 her ad\·ies v.111 de 11.aad van State werd besloten de begrippeti uit de
richtli-111 o\'er Ie tietiwii, H.7.zibij \\ellichi oiigetiieikt 'bezittell' A vervatigen door
roorliatiden hebbeti'. Het is een kwestie van de ontwikkelitig die eeti wetsvoorstel
doortii.takt. Er worde,i wijzigiiigen a.itigebracht, en aspecteii die onveratiderd
blii\·eti. ichui\·eii tia.ir de achreigrotid eii wordeti lilitider zichtbaar. Zij ontsnappeti
reelal .1.iii het aaiidachts\'eld.

Te,1 aalizieti \·aii 'rer\rerveti . 'bezit  eli 'gebrt,ik niaketi' expliciteert de richtlijn dat
de \retenschap over de criliiitiele oorsprotig 1110et best.ian op het moinent vali

i.verknlgitig. -  Iii de Nederlatidse stratbepalitig is bij de fornizileritig v.iii deze wit-
\\'a s gedi'agi iig het bes tatiddeel zii  de richtlij n iii et overgetiotiieti, waardoor er op her
eerfic gezic hi tiii iider Toorwa.11 deti wordeti ges reld aa 11 de s trafrechtelijke aa tifpr.ike-
lijkheid. 1)e verklaritig hienoor is dit keer iliet gelegeil iii het zoeken 11.,ar aanslui-
titig bij de helitigsbepalitigeti, a.itigezieii daar wei her subjectieve bestatiddeel is
gekoppeld aati de voonvaarde 'tell tijde vati de verwervitig of het voorhande,i
krijgeii' 131

Leden van de C.1 )A-fractie stellen iliede naar aatileiditig van dir onderscheid lie
vr.lag a.in de tilitlister waaroii, teil aanzieti vati de passieve witwasgedragitig, het
voorliatideti hebbeii \'ati eeti voor\\·erp verkregeti uit ei}ig iliisdrijf. eeti dergelijk
bestatiddeel niet is opgenotiieti. Welisw.tar is het woord 'terwijl' verwerkt iii de
ii a ti c,11.i le d el ic tso, 11 s c h rij vi i i g. 111.1.1 r d i t begrip dek t n iet d e - rea listi s c h e - si t u at ie da t

117 /.ie cic,k Sc·lia.ip 1 '),)4). p. 42M.

118 /.ie i 5.4.2.

119 C ),ir.pri) like lilA \\·e[•,\·mmt el 11 1 1\\·.1..eli. p. 6-7.

1211 1 ) e,e .1.,11,·ulleii,le ,·m,r ·aarde #i·erd titer wm ie|il i li de eerste #·mie \·ati her voor,te| \·oor eei i rie|ltlull.
Sterker tiog. her ze,·„·eri·eli. bezirrell ,)1- gebruiket) .11* \\·ir\1·,ifge,ir.igilig (,ii[brak  iii zi.iii geheel.  Zie
V (1(, r.tel \·„01 ecti m h clut 1 \·.111 lie R.1.1,1 tor \·„„rk„ilitlig \·m lier gebruik v.11 i lict fi 11.1 m leI e v,·erectli
11„r „·imi..e,1 1 .iii geld. PbE(; 19vl). C: 111(,/7.1)e uitei,ideli.lk gekoze,i ti,nideriiig i. lieim·loed Li„(ir
Lic datifluitifig lii.1 ile ti,i·,iiuleri Iii:eli u ir her Ver,iral \·dil Welieii. Iii artikel 3 11d l olider c (i) *ta.li "( ...)
flu' .1,4111.,1/1,41, Pow'.>.iti'll M th(' R· ,4 /,ny,t·rty. kilm'liw, ./1 tht. tim' 0/ riyei),1.

121 /.le /·cm·el artikel 416.ah .urikel 417bi,. hd I ,„ider .1 Sr. Sch.ilketi merk[ Op Liat liidieii Lie  ·oom.1.irdc

\\·e | deel zini ili ti i i.i ket i \ .111 W 1 „ ti der J . d e ,·erdac h[: ci te h et ,·oorwerp te goeder trou \\ heeft \·er\'·01·-
\·.11 eii er 11.lili:11 achter koiiit J.It her lioor titis,irilt'10 ,'erkregeti. ·,tratb.lar zou zilli Kip gronci ,·.iii lili 1
cin,ler 1,11idieti liu liet goe,1 de*,ilidailk. mt u·ill:rbej.ig behouilt „i m·erdr.lagt. Zie Schalkeli  1999. p.
2911-291.

212



ltic i l i i ilv \r li ir .Hjji N

wetenschap over de criiizinele oorsprotig pas £,pkotiit liadit ile betrokketie hit
- P.roorwerp .11 enige tijil voorliatidell heett. --

1)e lijitiister voert a.111 dat het toevoegeti ;'ati 'ten tijde v.1,1 \·crkrijgitig' de
doelstellitig rati de witwasbepalitigen k.111 tri,strereti. 1,eze is ilier de protijttrekki,ig
v.zii de wit,\·as, er (zoals bij her begiitistigitigfiiiisdrijfheliiig \\·el her gc\·.il is) ziiaar Iici
waarborgeti van de integriteit v.iii het fitiaticieel ecotiotiiisch \·erkeer. 11' Hij schetst
het voorbeeld van een bezitter vati eeti plezierjaclit die her \·irkoop[ a.iti eeti critiii-
neel (waarbij ik a.inneeiii dat de tiiinister uitga:ir vaii het trit dat deze koop geschied[
illet teld i,it liiisdrijt-atkotiis[ig). 1 )e oorsprotikelijke bezitter beh(,udt zelt-cle teitelij-
ke bes, hikkitigsiiiacht, ei \\·ordt dtis hozider. Hierdoor 1117.ikt hij zicli schillilig aaii
\Vitwassell. aldils de 111itiister. ook .11 heeti hij het roonverp tiiet rei-kregeii .1.111gi zieti
hij her .11 voorhatideti liad. 114 119 111itiister stelt dat de cir·ielreclitelijke t'oriiizileritig
'Op illoillelit van verkrijgitig' er toe z.71 leiden dat iii dir voorbeeld het \·oorhatide,i
hebbeti iliet iii strati-echteliike aatisprakelijklieid kan restiltereti. Hij acht dir
011\\· e 11Selij k

1)e Ir·etgever stotid Iiog eeti .indere 1110gdijkheid ter be,icliikkiiig. Ii.iiiielijk lier
optieizieti v.iii 'op her tiioilient van voorhandell krijgeti'. zoals ook iii de helingsbe-
p.ilitigcii sta.it rertiield. Hieraaii kleveii lilijils itizieiis de gerree„de beperkiiigeii iiiet.
Op eeti later 1110111ent iii het wetgevitigsproces blijkt dilidelijk dat de iiiitiister geeii
enkele beperkitig weticelijk acht. Hij expliciteert dat voor de stratbaarheid is vereis[
dat de betrokkene op eeti gegeven nionietit - tiidelis her roorhatiden hebbeii -
tiioer weten dat het uit etiig tiiisdrijt-atkotiistig is:-" 1).1.iriti schuilt de laakbaarheid
,·ati IicI gedrag. 12" Over het roorbeeld nierkt hij op dat van wit\\·asseii pas spr.ike
kan zijn op her niotiient'17 waarop de houder vati liet plezierj.1-hI op eiiigerlei  ·ijze
itit-omiatie verkrijgt over de herkomst v.iii het geld waariziee het plezierjacht is
aangeschaft op grond waarvati hij weet dat deze verb.ind houdt ilict het plegen rail
niisdrijven.118 Dit is eeti tioodzakelijke aanvulling op hit voorbeeld.

Tijde,is het deb.it over dit ondenverp wordt de voorwaarde 'op liet tijdstip vati
verkrijging' uit de richtlijii door liieni.ind a.itigelia.ild. terwijl hierin roor de CDA-
fractie juist een Europees argunient schuilt 0111 de 111inister te overtiligeti ran |iaar
statidptint. W.intieer de leden van deze fractie kennis haddeii getioiiieti vati de
Etigelstalige versie vati de richtlijii haddeii ze (tiog) sterker iii hizii schoetieii gesta.iti.
Daar wordt tianielijk gebritik gemaakt v.iii het bestatiddeel 'kitoit,il,1' 'it thi' tiliIC ot-thc

receipt'. ' Re'aipt' kati wordeti vertaald 111et oiitr.itigst, 1-" hetgeeti eeii iiiitider fornied
begrip is daii 'verkrijgitig'. 119 beperkiiigeti die s.1111eiiliatigeti 11)er reikrijgitig

122 A,mic·r.,titkki·ti 12(1(H)/111,27 159. m. 228. p. 5-6.

123 K,mic·r.,t„kkcli 1 21*Hwil. 27 159. lir. 228.i. p. 9.

124 K,itic·,·,ti,1,12'i, I 2(MIW)1.27  159, tir. 228.i. p. 9.

125      1)it  word[ overigen.  toi  uirdrukking gebra:11[  docir  het  begrip  'ter.·1.11':  ile  b.tri,kkelie  mwi  eeli
,·c w i·.,·erp ,·i,orliallileti liebbe,1 tem·Ul hu \\ ee[ d.it liet \ Aii,r\\·erp eeti ,·ri 11111 ide K npri,lig hecti.

126 t/,1,i,/i'im.ecil / 21)(11 /112. tir. 111. p. 52(i.

127 Ik zou zeggeli: 1·,m,1/ lk[ 1110111< ir.

128 K,imt·rstitkki·n / 211(11 /112.27  1 59 , nr. 3.9,j, p. 5

129 /.ie Vali 1 ),lie (;root Wicirdelibciek Eiigelf-Nederl,irid, 1 99> .
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kle\-e,1 11iet .1.111 het WOord 'olitr.lillISf Met dir voorstel zoil zijii vold.ian a.iti de
Eurcipe.e firatba.irstellitig\·erpliclitilig. eii de reik\\ijdte \·.Iii deze specifieke uratba.ir-
ftellitig zi,it etiig zitir „orde,i beperkt. Met cell ver\rijzitig iiaar de illtim,li,t rel Iii·,li-
1,1,1-ued.iclite..ils ketiiiierk r.iii hit Nederl.1,idse urati-eclit. 11.id eeii dergelijk beroep

1,n'ellight eeti kleitie k.itis raii 4.,geti geh.ill.
1).1.irbii zou - itidicii de C:1)A-fractie. 01-andere tractid, eeii explicier berc,ep

op de i,ihoild \·.111 her Europece besltik h.iddeii gedaati - zicli tiog eeti .itider belatig-
riik \7)c)rdeel \·oorcioin. De 111itiister mc,et iii eeti dergelijk ger.11 111iti of tiieer
explicitereii w.1.1 10111 h ij root- eeii .itirijketide tbrtiizileritig kiest. Hierdoor wordt hij
11iet .illee,1 ged„'ongeii oiii aa,idaclit te bestedeii a.iii de EL,ropese diiiienfie. tevelis
zoi, liij bij deze Iitutivering zicli ki11111en bedicilell \·.711 ar„,1111eiiteii die hij otitleetitr.

.1.7,1 dc i i.iti 01 i,ile strafreclitelij ke keti 111 erkeli . Hieri iiee Zoil recht \ 7,1-de,1 gedaan .1.iii
de.iclitergrondged.,clite vaii de liotitie Eur<,strafrecht."'

Met de kellie vall de 11.itic,11.ile \\'erge\'er c,in geeii specifieke 11ic,iiietitbep.ilitig
op re tie,iieti: 2 i< de Nederlandse  ·itwawbepalitig rui,iier dan her verbod uit de
riclitliiii. Tekuzieel bezieti. richt her Etirc,pese rerbod zicli 11ier op de situatie dat
rijdetix her bezit (11.1 het moiiielit rati rei-krijgi,ig) de wetelischap onts[.1.it. Gezieii
her ti·it d.it her illitliiiizmihartiic,tiis.itie betreti. lieeft de Nederlandse \\·etgever geeii
eretizeti overscliredeti. Eeti verklaritig op grc,tid \·.11111.itio,1.ile strafreclitelijke wair-
dell ic Ilier liodig: de lilitlister \\·etist eezi rui,iie stratbaarstelling. De be\\itidstiiall if
zich bc\\·ust \'.1,1 de iii,plicaties \·.iii deze uitbreidiiig. hit is hetii ji,ift 0111 de rerriti-
lililils v.iii de vt!.itb.7.inrellitig te lioell. 1).1.irbij i0 Op\'.11|elill d.ir de ke,inis over de
itihotid \.iii de riclitli-iii op dit putit 'otitbreekt'. hetgeen r.iker op bestatiddeletitii-
re.iii roorkoiiit."' Her Europese befluit als zodatiig eii de itihotid errati speleti gecti
Bikele rol.

Iii de riclitlijii is IiCI bestatiddeel 'hit rijdstip vati \·erkrijging' ook toege\·oegd a.iii
het \·et·wer\-eti e,1 her gebruik iii.iketi r.iii voot-\\·erpe,1. Ciezieti het ti·it dat de iii-
hoild \'.111 riclitlii,1 9 1 /31 18/EEC; •,ee,1 etikele r<)1 heeti gespeeld bij de kwestie itizaker

,00111aiiileti hebbeti' 111.ig hit rot geeii verbazi,ig leideti dat tell a.itizieti vati de
atidere t\\'ee gedragitige,i ook iiiet r ordt gerefereerd aa,i het Europese besluit. liest
de vr.1.1% of-er tell .1.iliziell vati deze \<'invash,ilidelitigen sprake is van eeti toelaatbare
d.iii „el ontoela.irb.irc .iRrijki,ig rati de richtlijil

Met 'rer en·en' bedoek de tiatiotiale „rtge\·er a.iii te gereti dat de betrokke-
lie t-eitelijke zegge,ischap heeft teii aatizie,i v.iii her voonverp. Nier is Iiodig dat het
root.\\'el.p zich iii de R·fieke i i.ibillieid beri,idt. "4 Verkriigitig \·an ecti goed 13' is eeli

1311 1 )C cer'ukliel,1 gebieilt „p re literke,1,1.,t het cclit eeti kleilie k.ilis lietreft. 1 ): 1111111.ter 10 e g li, ertlill.,1
\.ill lic 11„„,1/.1.Ik 1.111 celi mmie .[i·.Ub.1.11-stellillg.

131 /.ie    1.2 eli '- 1.3.

132 I let \„„,1,1 'rer\, 111  mirilt ,1„„i ,{e ( 1 )A-fractle lilet „pge,·at .11. ceti .pecifieke 111,mkliti,epallilig.

13.3     1 )1[ 111 [ege,i tellitig /„r her .ilgetiwie .leel i·.iii .le Ilieiticine \.111 r„,·lichrilig. ile  . 1..,1.
134 1 1./. rielliliritig i. m,k 1 m ri,et,.iwitg „p i tii,1·11,1,1,121) liel,l,eli m m el·ili·.,ge,i. /.ie k,1,11,·i:./1,12£2·11 1/

I'J'I'  1111. 27 13';. Iir. 3. r. 13
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onivatteiid begrip. Op allerlei werrelijke „·ijzell kati eeti goed \fordeti rerkregen.
\\·aarcitider eigetidoliisorerilracht. 1 "  V.iii  belatig  is  dat  bu  her  \·enverreii  vati  ee,1
goed tevetic sprake is vati rerkrijging. Iii de Nederlandse bepali,ig \\·ordt de gelijktij-
diglicid tiisseii venven·eti (eii dus \'erkrijgeii) eti di* vereiste \\'eteii„cli.ip gedeki do<,1

hit \\oc>rd 'Iei \\,ijl'. Er is aaii richtlijii 91/3(IN/EEC; rold.i,111.
Bij 'gebruik niakeii' ligt de situatie anders. Iii cle 111etiiorie r.iii toelichritig sta.it

dat v.iii hiervan spr.ike is itidieii her voonverp op de 66,1 ot- atidere wijze wordt
a:111gewetid ten behoeve vati de wimisser zell ot- reti behoeve \'.ili darden.' r Her
kan zijii dat ietiiatid pas tiadat hij al etiige tijd gebruik iii.,akt \'.1,1 ecti \7)orwerp,
erachter koiiit dat er sprake is vati eeti criniitiele oorsprotig. A.itigezieti \·ati.it- her
1110 illetit vall vi i krij gitig de be tri) k ketie kati a.111\'atige H ill et lier gebriti k m.iketi vati
her roorwerp, k.iii wordeti gecolicllideerd dat de Nederlatidse bep.ilitig attrijkt v.111
richtlijn 91/3( 18/EEC:.Op groild \·ati de liatioll.llc bepiling kaii \'oui- deze specificke
wirwasgedraginge,1 iii 111eer gevallen toI strati-echteliike aatisprakelijklieid ,rordeti
geko,iieii. Nii de richtlijil strekt tot tiiinitiii,11ilianiionisatie geldt c,ok hier. evetials
bij '\·ourlicilideti hebbeti'. dat er sprake is \·711 eeti toi*laatbare .itiviikitig

3.4.5 / .)(' C · h k ·1 11 i l l es 1 '0 I l l ('1 1

Richtlij,1  91/31)8/EEC; pla.itst otider her verbod  v.iii \viI,vasseii  deehieming a.iii.
niedeplichtigheid tot, poging tot, htilp aa,1, aa,izetten rot, verge111.ikkeliiketi v:iii of
her geveli r.in raad 111et het oug op liet begaati \'ati 6011 ;'311 de omsclirer'eti wit\\·as-
d.iden. Deze deeltienlingsronlien illoeten ill de liationale wetee\·itig „ordeti gecri-
111itialiseerd \\·atineer zij iiiet wordeti gedekt door de algeiiiene bepalillgeil Uit titel

1,8IV eti V eerste boek Sr.    Uit het feit dat er tiaar aatileiditig vati de richtlijii geeti
Ir'ijzigiiigeii wordeii tiieegetioiiieii iii de regelitigeti vati de dedneiijitigfroriiieii iii
het wetsvoorstel dat strekt tor itivoeritig vail titel XXXA Sr zoN ki,iitieti wordeti
geconcludeerd dat de algetiietie bepalingeti iii de ilatioil.ile stratwet roldoende zijii
d.iii \\'el voldoende \\ordeii geachr.

I)it wordt bevestigd in verschillende k.itiierstukken. Iii de eerste pla.its kati
worden verwezeii naar de algeniene optiierkitig iii de 111eiiiorie \·ati toelichtilig dat
de zojitist .iatigehaalde deelticiiii,igsvortiieti uit de riclitlijii atiloctide \\·ordeti ati:c-
dekt door de Neclerlatidse regelitigeti vati pogitig, tiiedeplegeii, iticlokkitig iii melle-
p lichd gheid. "" Naar .iatileiditig vati eei katiier\·raa g \'ati de l)66-ti.,ctie expliciteerr
de tilitlifter Zijil oordeel: "1)eelneniing aan z.11 otider de Nederlatidse \retgering (zie

de artt. 45,47 eii 48 St-) doorgaatis r,illeti otider de figuzir ,·ati tiiedeplegeti: tiiede-

135 1): \·erkrug'Iig \·.111 goeder:11 1, ger:geld m rite·1 4. 13<,ek 3 13W. A.iligezieli lier begrip , (,/1.\·erp lia.1.[

ge'Uk 1, .wi goed. al,ill, ,le mi iii;ter. k.1,1 111]lils ill/l eil , 1,·„1·dell .1.1 Il,gclic )11 le, 1 ,1.It cle i ].,[1 c,liale „ erge\ er
adii het „·o,ird wrkruguig de bc[ck:,ii. IMke,ir die hki·.1.1,1 iii her BW i. g.ge\cii.

13(, Braliti & Reeliili. 211112. p. 37-.3'): l'itio/ile:hui. A I Ici,terk.,11 ip 211( 11. P. 5'J-('.5.
137 Iii alle gculle,1 10 er:pr,Ike \·.me:tiele,1,etit , .ii) prciti.ittirekkitig. Zie k ,Ii,i,·i.,ttik·£' ·it // 1 '9')')·1111.27  15').

iir. 3. p. 15.
I 3M Zie iii .ilgeiiteite zin I ),ic,reitbc)+ 1 ')4.3. p. 358.

1 5,) A-,ii,t,·r.,trit·k ·it // 1999'1111.27 159. m. 3. p. 4.
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pliclitigheid tor. litilp aaii. reige,iiakkelijke,i r.iii (,t-het geve,i vati ra.id lilet her oog
c,P (,tider de figutir \·.111 dc illedeplichtigheid: pogilig tor onder de gelijktia,iiige
figuiir v.in .irtikel 45 Sr: eti a.itizetten rot onder her doeii plegen ofde uitlokkitig
Hi-itia alle 11.itio„.ile u,7,frechtsfyteiiieii ketitieti deze figureti. zij het dat de reikwijdte
eti de toep.i ,itigroor\\.1.irdeti eti iii de' c)!iderlitige atbaketiing verschille,1 ki,tinen
zitteti.-'4" Opge,iierkt kati \\·ordeii dat de Nederlaiidie niitiister blijkbaar her ctatid-

141pi,iit lizildigt dat de Iiatioti.ile tiiedeplichtigheid ruiiiier is dan die uit de richtlijil.
1 )it is ilier probletiiatisch nu het etiket niet vati doorslaggevend belang is: zolang
\-()(,r de gedragitigeti ilit de richtlijn iii de 11.itioiiale rechtsorde niaar rot strafreclite-
liike a.itisprakelijklicid k.111 „71rden gekoliieti. Overige,is roept het ver trekketi r.iii
.1£1\ icze11 \\·el (11ige \ 1 .igeii iii liet le\'eii.

1 )e k.itiierledet i vii ideti de i,itleg vati de lilillifter op dit ptllit on voldoen de. Stel
d.it ietiiatid .idviezeti verstrekt dati persotieti die „egeti zoeken 0111 hiin rertiiogeti.
d.it 90 \-et-dietid met critililiele gedraginge,1. \\'it re \\·affeti? 1)e 111itiister tiieetit d.it het
c,penb.1.11- 111iiiisterie zal \·irrolgeti voor liiedeplichtigheid tot her door een ci,ider
plegeti r.iii  ·it\\'acseii ofpogitig tot witwasse,i. Eeti .11idere tiiogelijkheid is, itidieti
de .id\·iseur ook .ils illitiator \'.ill de win\ astratisacties k.111 wordeii aangetiierkt, dat
\\ ordt gek oze, 1 \·o (,r lier opzettelijk witlokketi \·.iii (pogitig tot) witwasseti.'41 1 )oor-
e,ibos [\\ij t-elt .1.111 de tc,epasbaarlieid \'all de figuur rati tiiedeplichtigheid. Hij tiieent
d.it IiCI "(...) iliet op voc,rhatid te zeggen lisl ok-de op die la.itste deelnetiiingsronii
ge g ! 01 i d e s t ra ti- e c l i t e l i-i k e a .i t i spra k el ij k l i e i d - g e i l i e r e t i t i a .i r c o n 1111 11 t i a u t a i r b e pa a l d e

..14,111.1.list.i\·eli - steed0 \*oldoetide rer zal kun,ieii reiketi.      1-)e illedeplichtiglieid op
gic),id r,111 de 11.itic,11.llc sir.itiverge,ing ilioer cell effectiere bijdr.iKe hebbe,i geleverd
.1.1,1 liet grondt-eit.'44 hi de c,tiderhavige kwestie ilic)et het advies de ilitvoering
hi bbeli berorderd. er 11ioet Apr,ike zijii r.111 eeii bildrage aaii hit totstatidkoiiieti vati
ecii \\im·.isgedragiiie. 1).ir z.71 tiiet iii iedere ,-oiici etc za.ik het geval zijii..1.itigezieti
.1.111 her .id\'ief (\\'.1 I bet 1-i tt IICI effect) cife 17 T, c)rdei i „este Id. Tocli tiieeti ik dat anti der

Loiiditie uit de richtlij,i is \(,lil.1.iii. Her gereti \·.iii ad\·ies rei zake v.117 \\·it\\·affeti is
(op etiigerlei n lize) op groiid vati de n.itioliale sircitivitge\·ing verbodeti. Hieniiee is
\'c,ld.1.111 .1.iii de \ erplicliting die ilit de riclitlij,1 roortvloeit. 1)at zou atiders kutiiieti
71Iii \\'.ititieer iii de richtlijii de verschilleticle deeltieiiii,igsvortiien zoticleti zijii roor-
zieti \·.111 een defitikie. 1)e itihoiid v.in het o,iderhavige Europese beslitit geeft geell

lilI K.mic·i.,tub£'11, 1/2111111 111.27 lic).nr. 5. p. 4. iii.ide ,·r.i.ig  ·ortir nchrlui, 91,·311>4/El.(; nier ge,icieiiid.
1 ), .1.:,11,11111112 1. :,·liter 1,1. litick .1.111 di: ili[ lie m·ht'1111.

141 Iii ,le mhtlilll i (,1·lIt 4,(1.1:i·#,liel,1 ge,11.1.,At El,02,1 Ille,1. pli, lirigheid eli bil,·uortieel.1 hulp .1.,1,1,ie,le,1 eli

Ilet ge\ eli \,iii r.1.1,1. Ik „ht·lit  „1, lie[ cente ge/,clit' „111,1,it bilimirl,e,Id liet ge\·eli i .1,1 r.i.id Illet .il[11,1
t„t tileileplichrigliel,{ 11„et't te lel,le,1.

112 A,ititi·i. itik·k·t·it // 2111111 1,1 . 27 154). Iii. 5. p. 4. V<,„1 11,11*,kkilig iii J. wnii *,1,1 celi inli.-htilig 111 ,er

'·pl.ike /1111 \ .m  'I   .) ci·Iilge Ini d.delilig \ .iii telt, 11 „t (,11 At.111,11411.deii. u·.1.ir,ici ir liet \ Air ile ti .ieke
cl.nic,· m,gellik <,t g, m.ikkclitk.·1· „:ril gei11.1.iki „111 lier teir r,· plege, 1 " Re,1 elikele .1.111,pii,·1111 1. „11,·„1-
d„:11.le. Ziel). 11 21'll' 21111.3.i. p. 47.1. Mmder mtdrukkeltik iv ll.lie\\·i,ikel-Suniig.1  Ite,11,1ielilik I *,(,6.
11· 457

1 -1.4 A",re,ib    I'J  3. P. 39.
144 11.1/e\\ m kel-Surilig.1 Ile,11,11:111,k 1 1)<,('. p. 447 eli I): 1 Ii,Ilit 211113.1. p. 48.3. Zie H R 111 Ii,111 1 ')')7. .\'/

Wr. 5*5.
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eiikele reikwijcite a.iti, eii riclitlijtieti in her .ilgetiieeii stelle,1 de ei, dat .1.111 ecti
bepaald result.id[ 111oet zijil ,7,ldaaii. 1)aarrati lijkt 111 ij hier spr.ike.

1)e Iiationale wetgever hecht duidelijk belatig a.iii IicI behoud v.1,1 lie 11.itic)11.,le
deeltietiiitigsregeling. Hieritit zou kiititieii Wordell .iti:eleid liat deze regelitig wordr
gezie,1 .ils een 'tiatioila.11 pri,dtict' d.w besclierillitig \·erdielit.

5.4.6 Str,ill,i·drci,qi, 1.V

Uit de tiietizorie van toelichtilig blijkt dat het stratillaxililit,11 vati 4 j.i.ir ge\·atigetiis-
strat- \·001 \\·it\\·asse n ii i verbatid s taa I Illet de LIratbedreigiiig iii de h el itig bepalitige,i .
Tusseti beide delictell best.,at ee,1 zekere \·erliouditig. eii die 111 )et wordeti illeege-
110111,11.14' Nil het opetibaar 111itiisterie eeti \'uor,tel heet-t ged.zati roi)r een sIr.it-
111.ixitiiu,11 rati 6 jaar geratigetiisstrati ga,it de tiiitiister iii op de redetieti w.1.irotii hij
bii zij,i oorsprotikelijke voorstel blijft. Iii de eerste pia.its \\ ijst hii op de enist \'.iii IicI
1-eit. Hit karakter vati witwassen is tliciliteretid reti opzielite v.111 de grotiddelicten.
1 )e gekoze,1 4 jaar gereii hier.1.,11 voldoetide ilitdrukkilig. In de r ·eede pia.its \voriii
door de keuze Keen all)reuk Keila:iii aaii de rechterlijke itraftoeiiietitigfrrijheid. 1 k
tizinister acht deze voldoende gewaarborgd. Naar aanleiding vall het adries r.iii de
Raad van St.ite ga.it de illillister teti slotte iii op IicI belatig nii de stratiiiaxi,11.1 ill de
latideti die Nederland otiiritigeti. Op basis v,iii ecti lijsrje rail de stratiiiaxitiia zoals
die gelde,i iii Belgif, I)etietiiarken. Duitclatid. Etigeland eli Wales, eii Fratikrijk
coticludeert de minister dat "lglelet op de Nederlatidse traditie vati eeti - iii verge-
lijkiiig tot .indere 1.indeti - geiii.itigd strati11.7.it- iii strattoeilletiligsbeleid (. .)" de
liatiotiale strafiiiaat iii eeti redelijke verhouditig sta.it rot de situatie iii 0,1iringetide
landen.'4" 1).aar komt bij dat ill de lidstaten het stratiiiaxi,iiutii voor witwasse,1 11iet
Uit de litcht zal valleti: her kati bijvoorbeeld zijil georienteerd op de stratitiaxi,17.1
voor alidere vertiiogetidelicte,1.14  Het arg,1111etit dat lagere stratiiiaxi,11.1 iii oliirin-
getide latidell eeti aa,izuige,ide werkitig zzilleti hebbe,1, wordt d.iii (,ok .ifuedaati illet
de overwegitig dat daarroor tiier hoeft te wordeli gevreesd.148 Zeker 11iet nu vele
fiictoreti bep.iletid zijii voor her al dan iliet oprredeti van dir eflect. Zc, wiist de
111itiister op de daadri erkelijk roor witwasseii opgelegde stratibii, de prioriteit eii
intellsiteit vall de opsporing eti de opleggitig van aiidere s.incties (bijvoorbeeld de

14'J

ontne,ijitig vaii her wederreclitelijk verkregeti voordeel).

145 A,mic·rstitki,·it /1 199c,/111).27 lic). Mr. 3. p. 17. Zie „„k /<,1,#tup,liti'k,·it /2111Rl  ul. 27 159. Iir. 22H.I. p. 5.

1 ): 1111 1 ver w i.c m her ,i:b.lt 111 ,le Eer,te Kalii:i· op de wi-ke (tek.til. 1.) m':rei i i k<,iti.[ [li...11 dC li. -
*taililile kil iii ,12 \\ it\ '.t - eii iii ile he Iii 1151,ep.ililiKeti. 1 ),ia i w.i,t 1, i m belaiig dat de lieli tipbep.Ih ligci i
iii 1992 /Uii herzieii met lier IM ig Lip ile lie:trijililig i·Ji, H·itif·.iwn. l ift .Ii·.ttlii,1.\1111um ,·all 4 J.1.1110 1,1,11--
.Il.nOM ad:Vw,ir geach[. Er zilil ge, 11 \\·Uzigiligen (,pg:Iredeti iii ile op\atrilig (i\el- de 1.1.ikii.1.irlieid \ .111
ile gedragitig. Als la.ime breligr hy het argitilielit iii ilat et·Ii knchil ill vir.ifili.t tiliuill erroe k.iii kideit
d.ir her (,petib.1.iT lizitiisterie \·ck,r de   i·.i.,g k„iii[ te *t.1.iii „iii liet L„·.i.iriler: #\ it„ .1... 11 [:11 la,te re legge,1.
„·.1.Ir ciok Lie he hng.bepallilg , .111 Ic)ep.l  ill tr ic )11 zilli. 1 )1[ 1.1.1[fte pili it .[.a.it i),ik ,·erlik 1,1 111 ile Iii. 111(irie

,·.111 t„eliclitilig. Lie ciok A,lilic'r.,ritt:k„1 1/ 211( 11/111. 27  If'). Iii. 5. p. M-').
14(, k,itii,·r.,titi,£,„1 // 19(,<).'#141.27 15,). iii·. 3. p. 18.
147 K,mic·r.,tilit:cit  /1  1 99*) '4 H 1,  27  1 5<) . iii. 3. p.  1 8.

148 A,lilic· stilk'k'w 1/ Igc),)/(111, 27 15'). lir. 3. p. 18.

14,) K,zim·r.,titi·L,i·,1 // 1994 (111.27 15'). iir. 3. p. IN-14.
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Iii eeti 1.iter +t.,dititii legge,1 k.liiierledeti de lilitlister de \·r.1.,g „,01- of-de Neder-
lai id,e tr,iditie ilietit te \\ orde,i lierovei-A oge i i gezie,i de steeds verderga.inde itiverii.7-
tic,11.ilkeritig i'11 de .1.ird \'.111 her Wit\\'affeti:"' 1 )e 111i1iister atit\\·oordt als volgt

'lk beii het gi·licel reli. 11 let de \·r.,geti:telli·1·0 Li.lt de Nede 1.11 id.e .tr.it\\·etgever <)p
lier [erreiti .11. h.t iii iderli.i\·ige. 11 iet ce,1 .terke liltertiatic)11 .11e illillelisie. LE,eli reke-
111 Hig i lic,et 11, ilidell 11 let ile *ti·.1 t-u etge\-11 igel i iii .1 lidere 1.itidel i. iii het buz (,1 kier,le ()11.

1,1 11 rilige 11 de I.ii i de 11 eli ile 1.11 idel i ,·.iii de Eurcipe.e U nie. Tegelilk k.iii de \\-etgever -
eli ilir ge|ilt tiiet .11|eeli ,·citir ile Nederl,ilid,e werger-er- et- 11ict oliihee,1 41.it Lic :trat-
1-:i'llt.plcgili g I log .teed. cell .terk 11.1 tic)11.1.11 Ketili [ pri,dil ct' i.. il.lt erg wi,1 dt l,Cp.1.ild
ili,(ir de ti·.,diric eti cultuur \-ati eeti .ailicille\-ing. 1)it gelilt .1 ti,rtii>ri \-Hor het ,)!ider-
\\'crt' *trafill.1.it £·11 qi-.iti<killetilig.

Eeii dergelijk ti·rilic ilitfpr.,ak 0\cr de ii.itic,!i.ile eigeiilicid r.iii hit stratiecht komt
allectl 111 deze (1\ e'i \\'egilig \ C)(11 .

Hieri}iee i0 de discusfie Iiiet beeitidigd. Ti-idetis ecti debat iii de T\\·eede Katiier
,telt k.iii ierlid 1 )it tricli .1,111 de Iiii 11 ister de fra.ig \\ .1.110111 iii het licht \'.111 Europa geeii
lic,ger wtratiii.iximi,111 A r.istge*reid. I)e 111itiisrer betiadritkt nogiiiaals dat hij her
belatigrilk  \indr "(...)  dat  \\ij  iii  Nederlatid  tr.iditiotieel eeti 111ilder stratklitiia.it
ket 11 ieti d.7,1 i,1 atidere 1.1 n den. - 1.1 1 )it is 011+ er<teel 11. zo is hij \'.in ilietiitig. en telketis
tiic)et a.itiflitititig \\·(,1-deii gez(,clit bii her 111.ixitiizitii iii atidere stratbep.ilingen, zoals
iii dir ger.71 bij dc fri.ifiiiaxi,71.1 \7,or atidere reniingeiiedelictell. "' Hij roegt hieraaii
t(,c d.it Nederl.1,id iii IicI liclit \.iii Eurc,p., iii de pas loopt. \\".iarbij hii recente  ,iiI-
\fikkelitige,1 11iectiee1iir.'-4 Uit deze uirectizertitig blijkr dilidelijk dat de illitikrer
r,istlic)uilt .1,1,1 de 11.iric)11.ile ctiltilur eli wets<\'steill.itiek op Ilet terreiti r.iii de st,·atbe-

dreigi,ig.op dir .ispect r.711 her  tr.it-reclit lijkt iiivloed vati de Etirc,pew Unie 011-
i\'ellicluk re „7)rdeii be\·otideti.

Her <,titbrekeii \·.in eeti ret·  ·iizitig 11.1.11 riclitliji i 91 /3(18/EE(; bi,iii e ii dir kader

is zeer g<)ed verkl.1.irb.iar. Wegetis t\\'ijti·lorer de beroegdlieid vati de (;etiieetisch.ip
<,111 cle lidst.iteii tor err.ifreclirelijke li.itidlia\-itig te \·erplicliten, if itii,iiet·  sleclit0
itidirect rer\,Lze,1 11.1.11- her frr.,frech[ waarbil de ketiiiierke,i ran de s.111cries eeheel
olibeli.itideld ziji) gebleve,i.

1 51) A,itit,·r.,Ii:,bi·,·jill 2111111 111.27 15'I. iir. 5. p. 1,J.

151 K.titic·r.,tukki·H /1 21,1111 111.27 159. lir. 5. p. 1 '3.

152 //,iii,/,·hite,'11 // 21,)11/Ill. „r.:43. P. 4237.

153 //,1,1,1,·hilet·,1 1/ 211(11 1-111. m·. 5,1. p. 42.3-

19 1 III \ crwi.t 11.1.11· celi k.1,-lerb,·,litit „p ur, 11 1,1 ..1.1,.iii ile lid,r.ircli \.111 .1. h iir„pc,c L'iii, \ erpli,-hi /1111

1,111 (,p U lt..1-,·11 celi 111111111111111-,Ii·.itii].1\itiium \.iii 4 1.1.Ir re .relicil. lk lieetil .1,111,1.lt,ie tilliliwr ,ic.|[
tip .irrikel 2 k.,del·i,C ILIlt 21,111  31,11 .11 /.
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5.5 Nationale strafrechtelijke waarden in het licht van de invloed

van de Europese Unie op de bestrijding van witwasseti

Op grotid \·an richilijil 91/3(18/EEC; wordr er r.ilillit de Ellropese Utile iii\·loed
uitgeoet-etid op het 11.itioiiale str.ifrecht v.111 de lids[.iten teti a.itizieti r.111 de bestrij-
ding vati win\·asseti. Op\·allend is dat de aandacht voor dit Europese besluit in het
algeliiezie decl vali de iiieliiorie ran toelichritig iii schril cci,itrast st.1.i[ ii,er de zeer
bescheideti rol die de richtlijti speelt wanticer liet de i,iili\·iditele delictsollischrii\'ill-
geti betreft (besta,iddele,inive.iii). Waar0111 is deze colistaterilig rall belatig iii relatie
tor het otitdekketi vall liatioll.ile strafrechtelijke k.irakteristieketi?

1)c achiergro,idged.iclite bij cle tiotitie EL,ro<tratieclit'41 A d.it de be\\'List\i'Or-
ditig \·.1,1 Eitropese itivloed de vr.,ag Iiaar de eigeti idetititeit \·.iii het strafrechI <,p
scherp zet. Watilieer deze invloed tiaar de achtergrond verdwijlit, ver\·al[ da,iniiee
de bijzcitidere tioodzaak 0111 tia re detiketi over die identiteit eti de strafrechrelijke
w.,ardeli die her karakter ill •,rore niate bepale,1.

r•

1)aar waar de richtlijii uirdrukkelijk wordt betri,kketi in de voniigeritig vail delicts-
011isc hruVillgell blijkt iii de eerste pla.its dat deze .1.itidacht foiiis otiver\\·aclit ver-
dwijtit. Zo sta.iii iii her oorsprotikelijke wers,·c,orstel regehiiatig \·er\vijzitigeti iiaar de
itihoud rati de richtlijii. ter\\'ijl deze in de uitei,idelijke 111e11101-ie v.iii roeliclititig
otitbreketi. Iii de tweede pia.its k.in uit de totstatidkotiiitig \·aii ritel XXXA St3i,

wordeti atgeleid dat watineer de tertiiinologie uit de richtlij,1 kenbaar is bii de
11iinister, hii afen toe vervolgens toch voor atirijketide bewc,orditigeti kiest iii het
daarbij :iiiti ot- tiieer la.it.  Een duidelijke iiiotiveritig wa.11-0,11 her Europese beslitit
tiiet \\·ordt gerolgd, otitbreek[.Ii- Eeti atidere,iiogelijkheid is dat otijuiste bewoor-
diiigeii  .zati  de  rich[lijii  \vordeii  toegeke,id. 4" Uk het vou,-g.,atide k.117 wo,·de,i
at-geleid dat weteliscilap - Zo.113 ti,t uitdrukkitig gebracht iii de titetiiorie v.111 ti,elich-

6.ting   - ten aanzie,1 van de oorsprong van ee,1 11.itiotiale \\'ets,r·ijzigilig. 11,1111elijk
iiiede eeii Eziropees beslziit d.ir de ativegitigfrititiite r.111 de 11.itioii.ile ,i'etierer
beitivloedt. tiier altijd duidelijk blijkt. Hierdoor wordt de katis vergroor op ativegiti-
geti die vatiuit Ei,ropees pei-spectiet-otiwenselijk zijii. of'zelti liiet zijn toegestaail.

Euii keer viticit ee,i expliciete vergelijkitig plaats russell de reikwijdte Vall de
rich[lijii eti de Nederlatidse strafu·etge\'ing. Het betreft her .ilge,iiene sirafrechteluke

I 35 lie el.2.
15(, I herbii kati .,rd:ii ged.kh[.i,m  .kit·Ii.itidin hebbeti' \:r\ll, 'liezitteii'. ii cii.11  lie[ opknkn \·.111 /i)\\el

'i „c,rhati,leti licbbeii' .ils 'gebritiketi'. 7 5.4.-1. 1),t I.i.irw wc,i-beeld t. \\ .1 ee,i beerie bu„,lid.·r: .le 1111-
iii.[er ix zicli cip geeli elikel lil,illieilt lie\,·ll\t i.111 LiC 11111('ll,1 \'.Iii dC t'll|ltllill.

157 keli \·ocirlie:1,1 hier\·.111 1,  le keuze \<,cir de terlit '\:11,el·g:11  m pl.tat. \ .iti '\:rheleii'. zic    5.4.3.1).

1.1.tr:te ter,11 aclir Lie mittivier $'.1·(,itilerd.
I D     heli \ oorbeeld hien·.iii is de \·er\,·U/ilig .Iii lie 1111111wnm l ilwtle Iiaar de (ip.011111111]g .1.pectell ult lie

riclitluii. iii e \·erlier 1,1 fit'verhzil,1 k w ii k 11 „·ord:ii . Uir eigeti b:1,·egi tig geetr 1,1.1 zeer 11.1,11·ukkelijk .1.iii
ila[ liu de mh<,ud \·.,11 de rich[luti 5 „lgi. m.1.Ir dit .I.ti,JI,Hil[ 1. „eillig mel·ruigeild. V.,11 'c), 11·,pr„lig'
mirilt 'herk,)1110[  gem,1.,Ar. eii 'reclitell (,p' eli 'eig,·11,1 ,111 \.m  Lull .110 z.(,d,11111 111:t [erilg te wicieii iii
ritel XXXA Sr. Lie 'I 5.4.3.
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, 1.1,lg. tzik \ ,71] de deeliieiiii,igs, oniii'11. '"' Opgetiierkt inoet worden d.it eeti vergelii-
kilig .110 zodailig ueell g.ir:ilitie bied[ roar een tiauwkeurige otiizetting: er illoet
*pr.ike ziiii \ .1,1 ee,1 deugdeliike vergelijkitig. Toch is het v.iii belang waiineer iii een

tili'111(11 ie \ .iii Ic)eliclititig, .11 i, liet iii zi er .ilgetiieiie bewoordingeti. op eeti dergelij-
ke \\·i-ize .1.lild.tcht wordr besteed a.iti de wiize r.iii oiiizettitig. Zo wordt iii ieder
gev.11 de k.itiA op eeti (,ic,(,dzakelijk) det,nt - bij\·oorbeeld miar aatileiditig \'ati ka-
Iliervrageti op groild vall de itihoud r.iii de ille,11(,rie v.1,1 toelichtitig"'1 - \'ergroot.

A.itici.tcht foor (de iiihozid \·aii) richtliiii 91/3(,8/EEC; op bestanddeletiniveau
Miltbreekr tiageti )eg. Hetzelt-de kati  ·ordeti opge,iierkt Ici] aanzieti vati nationale
irr.,frech relij ke karakteristicke, 1. 1 )eze worde,1 zelde,1 geexpliciteerd. Ecii uitzotide-
ti,ig ziiii de keiitiierketi die verb.ind hotideti Ilier her <tratitelsel. in her bijzonder de
0tratbedreigiiig. 1)e richtlijii .115 zodatiig speelt 11.lilwelijks eeti rol, hetgeeti tiiet rot
\·erbazitig leidr geziet} lier feit dat iiidirect <tr.ifi-eclitelijke liandhavitig wordt roorge-

1„2Ac|ire\·eli.    1 )ef.ihiiette,11iti komt de fituatie ill de £,11s oiiiringende laiideti uitvoerig
7.1,1 de ot-de. Hierilit kali wordeti ateeleid d.it op dit putit externe invioed duidelijk
\\'c,idr ge\·oild. 1)it h ect-t Ic)t gevolg dat de ii ii iii ster overweegt dat het strat-rech r eeii

lf,3Iiatic,tia.11 product is. eti d.it dit ook geldt voor stratbedreigitig eii strattoeiiieti,ig.
Hierbii „·ordt stilgest.1.111 bii de rei-liouditig nisseti de erlist rati het feit eii het strat--

|t,I ..7tii.ixiiiiniii.     watitieer druk vati buireti op her satictiestelsel (sterk) .1.111,rezig wordt
ge,iclit. tieeiiit de tieigilig c)111 her Iiatioli.ile strati'echt te beschertiieti toe. eli worden
c e r,ler 1 1.1 6 I),1.ile s trati-eclitel ijke k.irakteristieket i iii tgespri,ket l. 1-)e ura tbedreigil le eli
de recliterlijke frratic)e,iietitigs\·ri-iheid verdietie,i. zi, ititerpreteer ik de iiiinister.
bescher,ii i 116.

Ee,1 [\reede Uitzonderitig is de diwilsfie 0\ er de eretituele uitbreiditig v.iii de
gr<,iidti·iteii toI overtredi,ige,7. ce,1 roorstel „.7.irbij de (itihoud vati de) riclitliiii geell
ctikele rol speelt. 1)e tilitlister berciept zich uit eigell beweging op de zellbeperking
\'.iii  de strafu'erge\'er  tell  .1.ilizieti  r.117  dit  plitir.  1 )eze  zeltbeperkitig vc)lgr  \·olgelis
lie!11 ilit de 11/timmit ri·t,ic·,li,mi-ged.iclite. Hierbij berrekt hij de aard \·ati de witwasge-

1.,5dragitigen. w.1.irbij hij di,elt (,p de iioodzaak \·ati grotidfeiteii.    Iii latere katiierde-
b.itteti \\ ordt door tegelivta,iders vati de uitbreiding vot overtredinge„ iii algenietie
ziti \·enrezen 11.1.ir 'het k.irakrer v.711 het strafi-eclit'."41

1 59      - 3.1 1.
1 (,1 ) 3.4.5.

1(,i |11 ge\ .11 i .iii ile ileellieiti me.\,irtiteli geeti .1. mitii.ter 11.1.ir,i.ililci,imir \ .iii eeii # r.1.ig \ .iii ,1: 1 )(,(,-ti·.1,·tle
/lili .1.111,1 F,111]r m,1 1\ elke Nederl.11 1,1., w Am 1,-rte. 111[\ Aieri ng ge\ ell .1.iii de Illd 1\ liluele lict'.11 Iligell lilt
de m·litlfill.   .1.irl, 1 1 Iii v„n,ler. .1.11 1,1.,clit u ng.w - .11. ge.·„lg wil celi k.1 men·r.1 Jg - 1 1.1.ir het , entrckkeli
\.Iii .AJ\le#. /le '' 3.-1.5.

1 (,2 1). iii riclitlilii.,1 ,.,1 #mi-k„Iii„i,le t„rlilltlel'lligd,icirreticii,ic. e,eliredige e:i .,A.·111·ikke„,il' ..111('rle,
k(,111[ 111 riclitltili t,1 311>4 · kh(; illet \ i,tir.

1 (,3 . 5.4.(,.

1(,1 1 )e rei·hrer'Uke .Ir. 112(ici lliti tim 11 lie 1,1 kcitii r ocik .1.11 i bt,d iii ile m,titie Eurci.trafrechi. /.ie K int,·r.,lit£·ki·,1

// 1 (39>& 99. 2(, 636. ili.  1. p. 2 1'11 (I. en '1  1.2.
1 4        5.4.1   \'ergeli k k.;iti, ·.,tian // 2111111  111. 2-'  11. m... P.  18.
1.(, /.ae I,il\<„irbeel,1 //,111,1,·lilie,·71 1/ 21 111, 111. m. 5,). p. 4231.1 )c„,r It.,1,1,.te <(mie,il.mk.) u „1·,1, 111 0011
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Opvallend is dat iii her verdere \\·etsroors[el 11.111\\·elijks vati zeltbeperkitig door
de ilatiolia|e \\·etgever sprake is. Op 11.itioil.tal Iii\·eail \\'c,rilt Iliet zelde,1 rerder
gegaati d.iii op grond vati de rich[lijn is voc,rgeschre\·eii. Met deze keuze \\·ordeti
weliswaar geen gretizen overschredell 11,1 he[ Illinillillilill.trilloilis.ltie betreft. lier A
echter wel tekenend voor de visie vati de \\'etgever op de bestrijditig ,·.111,f·ir ·asseti.
Uit de katiierstiikketi kati \vordeti .ifueleid d.it deze \7)im \·,111 critiii,1.ilitcir .111 zeer

Ii,enistig wordt beschoii,rd, eii zelt'  als eeii 111.1.itschappelijke pla,ig wordr gen·peerd.
(;elet op de 11ioeilijkhedeti reti aanzieti rail hit be\\iji \·.1,1 \\·in\'asseil leilit dat tot

..:het standpulit dat eeti ruitile str.ill)aarstellitig tioodz.ikelijk is.

Welke strafrechtelijke karakieristieken lijketi op groiid \·.iii de .iii.il\'fe eell rol te
speleii bij de o,iizettitig viti riclitlijil 91/3(18/EEG? hi de eerste pl.1.its k.iii wordeti
gewezeti op het legaliteitsbegitisel, iii het bijzotider liet h·x a·it,1-begitihel. 1)it Uit-
gangsputit v.iii her strafreclit kall leide,1 tot eeti 111eer 11.zilwkeilrige ti),lillilerilig \'.111
de delictso,iischrijvitig, w.,ardoor de bedoelitig rati de stratlia.irstelliiig beter tot zijil
recht koiiit. "'" Her kati ook zijii dat va11 de Europese t-orilitilerilig \\·ordt .1124,\\ ikeii

1-1,oiiid.it die ali te beperkt ,vordt ervareti.
Eeti atider kentiierk vati tiation.1,71 strafrecht dat a.iii de orde kotiit is de \vcrs-

AA·frei,iatiek. iii liet bijzotider de verhouditig Iiiet de lielitigsbep.ilitigeii. Eeti etikele
keer wordt a.insluiting gezocht bij de foniizileritig v.in de bepalitigeti uit de be„uii-»

stigiiigstitel.1-'  ter\viil  iii  aridere gevalleii  u·ordt  at-gerf·ekeii  vati  deze artikeleii. '-2

aileiti  pr ,1, >r[iolidliteit  geli ieillil.
1 (,7 4  5..7.1.  k.,im·r.,titki·(·11  //  19')9/1 MI.  27   1 59.  lir.  4.  p.   1.
168 Zo i: er dercie,·ciegilig - cit-/i).il. de Ilii,Ii.ter het /elt/.gr: uitbreiditig -  midile|li.ik' .,tk„,iNWult ellig

mi,ilit.il'(t: 5.4.1 ). Zi,.,1.1,1 de beri·ettkiide p.11·.igi·.1.it'.1.iligcg„:11.1.1.,r .le tiu·il,ill:1·11 ,c m,le lic'|1[|liti 1111111*
ilizieti, iii Iici ii]iddeli <,t „c,k ili.lirect uir eell .litililiele .1.[i\·iteit \ cm (mw \(1(,1-\\el-pell .1,111 ,\it\\.ts..n
kLititieti \\·(11·iletioillici-\\(,ipell. Met het (>piletikil i·.iii 'remill' - .110 kcippelizig Ill.,ell lic h.111,{ellitg eli
her i t ioi t ic t i r rat i we [el i .cli.ip -. M irii i .it/:u·: ket i w 11 cli k ele \\·it \\·.1 ge·,11·.igi l igel i ill[ de ri c|ir l i ll i . 1,-.1.i rt,1.1
tedere e  ,liciete 1110111eii[l,cii.ililig reti aail71Cil \Ktii de \\·etell ,·11.Ip „11[breek[. 1 )1[ m.t ili[  ,iidei·mg \.tii
,em·er,·eii. iciorhatide,i liebbeti (bezitteii m ile riclitlijii) eii gebri,iketi. Lie i 5.-1.2. 4 3.4.3 w
4 5.4.4.

1 (,9      Zo 1* ge#pei·ificeci·,1 ii.ir ee,1 \ ti ir\\·erp direct. m.1.11· c,i,k 111,111'ect ilit ilii„h·ilt .alkoni,tig k.,ii /1111. A.iii dc
111!i,ifid \.m d, ikhtlijil \\·,)1·ilt (,p dit pulit g, .11 et:kele .1.jild.,chr ge\\rid (S 5.4.1 ). keli .1,1,1.1· , ilider,leel
\ .111 IicI \\·e[,\ c,<irstel  ·.1.tri,ie e .1.111 liet h·x ,·,·1·/,1-begiti,el \\·or,i[ liu B,ir.lgell. 1, ile kellie \·.m de 11.ittoll.ile
*I·:tge,er imi  zerberg:11' iii pl.2.it, ,·ati '1·erliele,i  (« 5.4.-3). 1--eti .1 11,1, t· -),i·beeld 1. d. c,iii/.[rilig :11
m·it·cli·.klic \·al) wi,1-\ferpeti m .irtikel 42£1111+ lid 1 0.11 11 31- \#·,i.irl,11. 111 te,ge,l'.[,1111'Et(,t m ,|C ili·|irllill.
[eli .1.1,17:eli v.,11 deze ge,ir.iging:li geen o ignierket. 1. (ipg.. 11(,illeti (6 5.4.2) . Uit de k.Iitki.IL'kkeii blitkr
titer d.,t Iici 11 ier oiii eeil be„·u4[e keuze \·.iii de \\·crgeier g.i.ir. 1 )ar 1, m,ler  bu Iici cipit IIi,eii \·.111 lie[
begri i '.mdwdm hAAN <m pl.tat  i·.m 'beimen').

1711 Uit de ill.Cll,.ie ii.lar a .aillei,Iltig ,·.iii ile i·r.1.1,0 ,\·.1.tr,>111 11 le[ 1, „peelli,likil .1.it 'teli tlidc 1.iii Lic i erki-li-
Kilig .prake liia,er zi.111 \.iii \\-eteti,cli.ip. lillikt d.it ecti #ers:.1.ilide rce:litig \\ ird[ 11.ige,[reet,1. Wit„,I„eli
be,r.1.it M ,·011iple k ged ragmgeli. ilie elk.i.ir k 21! iikii (,p, lilgeli 1,, 5.4.4 ). 1 1 er \·er\\ iii. iii *trati·:,·liteh ike
7111, M.l[ .im ile H it\\·*1 er k.111 #1·,ir,1:11 g.eill.t.ikt. 1. ,1.ir lli j .p ellig 111(il itelit littier I, e[eli d.i[ Iier i c)£)m·err
uit 1 81*iii·i.i f .itkc,i „stig i*. eii dat hi.1  ·en·(ilgeli  geeli .ictie cilicieri k emt. ( 1,1ii,id it e be k nii,ieriligeli \0„,
her .i.liilieliieti \·.111 matrechteluke .1.iii:prakell ikliet,1 mote,1 ilit ile \\ ig \\·c)ril:il geg.1.1,1.

171 Zo „·c,r.it mer 'bezim 11 uir de richtlij 11 ciergeii,itii. 11. liiaar i. 'imrlialidet  liebb.11' c,pget)0111:11. 1)1[

1.iaw: begrip #t.1,1[ oi>k 111 de helilig•.ber,ililigeli. 1 )e imm.ter Ilikt .,Ii |i |ilet· i,  er,gem met be\\·li [ \ .111 re
zi.iii. 111  lit gcial i  de.Iatisluitilig empzm. nk,.111 2.

172 Vt„irli:el,leit \·.iii her la.it.te zilli Iici gebritik \.111 '\,mm·erp' iii PI.I.K. 1.iii '44)ed'. liet (iptietileti \·.iii

Louel 'w„Th.indeli lieblieti' .il, 'gebl-wk'. cii lier .1,·liter\\·ege laicii \.ili eeli e pliciete im)111:litliep,ililig
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S<)11 ir delft de \'erliotiditig rot de helingsbep.iliiigeii het oiiderspit doord.it her be-
houd vaii de s\'$te,11.itiek iliet eeti atider otiderdeel \·ai, her Werboek r.111 Strafreclit
\·.111 dourfl.iggeretide beteketii•, ii. '-1 Her is tiioeilijk 0111 eeti uitfpr.,ak te doeii over
de rc,1 \.1,1 de werfsystetiiatiek iii dit verbaild. iiiede otiid.it zowel .ifirijkende alA
 ,\·creetikoiiKrige ti,riiii,leringeii rege'1111.irig op toe\·al liiketi te bertirte!1. Voor zc,\·er
er sprake A d.iii \\ el lijkt ie zijii un een be\\·1iste kellZe \'*111 de \\·ctgever teii glill Ce
v.ili de  ·etss\·stelii.itick. kati iliet a.iii de i,idruk wordeti utitkc)tiieii dat lier argunietic
ciiigczins oppoi-tritihtisch \\·oi·dt gebittikt.

Het 1.1.it<te ptitit houdt verbatid lilet \\·etssysteniatiek. 11.egeliliatig blijkt dat de
111illister \7)orzielltig ir illet her gebruik vati begrippeti die v.11100!fpr(,tig civielrech-
teliik zifii. 1)eze reiliiitiologie k.iti bii de uitleg en'ati door de urati-ecliter tot ecti
a,idere bereke,ii+ Icideti d.iii die iii her ci\·iele rechi. Cli,k i3 lier itic,gelijk dar de
frratirchter zicli .litift 1.1.ir leide,i dooi- de oc) protikeliike beteketiiG  ·ati het begrip.
Mede gezieti de erlist v.iii hit \\'it\\.isseti \\ elist de „ergerer alle tiiogelijke beper-
kiiige,i te roorkotiieti. k-4 Het A juist eeti miiiie reikwijdve r.iii de bepaliiigeti die de

1-I1111111"tel 11,13Ul-Ceft.

1,e 11.1 tic,1 1.ile strati ecli telijk e .irglititelitell die eeti rol spele,1 - bewzist (expliciet dati
\, d itiipliciet) c,t- otiberr ust - bii de 011 izettitig rati rich tlijii 91 /3( 18/EE (1 zijii alle-
111.1,11 \'.111 relatie\'e u·.larde. (iceil elikele keer wordt er altijd volledige nalevitig v.iii
eeti bip.1.ilde kar.ikteristiek r.tii her ilatioliale 111.iterii)le itrati-echt betr.1.-hI. 1)e lileegr
reclitliji}ige houditig teti .1.itizieti rati de bescheniiing \·aii |ler ilatioii.ile strati-echt
kotiit tot uitdrukki,ig iii de discussie nci.ir .iatileiditig i.111 IicI \·ast3tellell r.1,1 de
itratbedreigilig. Mer eeti berc,ep op de stellitig 'de strafreclitsplegitig if eeii fterk
11.itic)11,7.11 gerilit prodlict' p.ic,ereli \·erschillelide bel.itigri-ike elellielitell tell aa,17ieli
I·.111 her fir.it-stel.cl de rei·zie.

1)e .,fu'eziglicid \·aii a.7,id.icht roor de iii\·loed rati de riclitlijii op bestatidde-
letitii\'e.iii iii de Iiietiic,rie \'aii t<,eliclitiiig eti tijdetis het verdere wetgevingsproce<
dr.7.igt itii.111f itizie,10 bii .1.iii de 111i111111.ile aatid.iclit die ititga.it iiaar 11.itiotiale sirat'-
recliteliike \\'.1.11-den. Al< tege,1.irgutiietit zc,11 kiintieti „ordeti ge\\rzeti op het feit dat
reii .1.itizieti \ .111 her r.,st,.tellcti \ .iii de stratbcdreigitig, de iiilioiid \·ati de riclitlii,1 .1.111

\.111 \\ :reti. h.)13. /.ie    5.4.1 . 11 I b.ir Lie 1.1.Ir,Ie [„·ce \·c.irbeeld.·11 'i 5.4.4.
1 -3      li e ile k,·11/e \ ,i,1  'i wr . eq, ' .    :. -1.1. 1 )e 1,11111.ter , em 110t hierbii 11.1.Ir ile mh„u,1 1.iii .Irrikel .3(,e pr.

..1.1111) iii . litii, 1111114 \.m .Id,i·!·eilitililk \erkregeti \ i,(irciee| 1. geregelii.
174    1)e rer,1, 4,):,1'. m,)14 die ic, 11·k„i„t li   le helirig,dierdliiigeri..11,1t 111(I geb,·Giik  ('4 5.4.1) eti m fil.i.ir,

\.111 'I,e,imii' m,i·dr '14<,rliaitileli liebbell' l,pgelilillicti ('3 5.4.4).1 ),i  r Iici gebrilik\·.m,leze term k.Ill
i iler ci h[ 1 1,1 J c 1 ge.P i-c,keti . .iti teri ig|icilldelld h ild. m de - g. Liecltel iik 51.1.inik M.m k ii h,itige,ide - 11.1-
1.\ 1,12 \ .Ill h.t A·.\ „·i f,1-begill.el  Ile I Illl|lt geelt litr „c,rdee| .1.111 de ge|le|C „ et.\, 11/lgllig: Lie \\·e,1, 11.1.11
4'lle,p eli il„idellik tretkimiialeet,le .rratb.i.Intellitigen eli de 11//mim,11,·m·,hiti,1-ged,,clize helilieti ketirieli ik
Illet ,)1, de , „,irgr„nd gew.,11 '7...1 - „111 Iici #'riendelilk te zeggen. ' 1 Iii „Illit li.It er ter,iieli wirdeti
gelirilikt die te .i|geliteet, 71111. \\·,1.irli(,(ir cle ber.ilitigen ecli ruilii liereik hclilicii. Al, ge\ <,Igil.ian .iii \.11-
le. ,-k ii.izi„ rlilk. sri·.it,\.1.irdig g...1,11[e gedi·.igilige,1 (,11.ler de „·:rki!1,4 \·.111 irrel  XXXA Sr. Zie I ).
11£111,1 2111,3.1. p. 35.

1 -5     1 )11 Le|Lit i'('k \ Ii,r Ilet,k hrer\\ Ige I.lteli i .iii '411, lict liifilize,}I \-Im \ el·kniging . 11)e .111[it·lpercii le r„1 1.111
lic i Crge\·er „p de .mr„,1,1111: ilitleg , .m iii frr.ifrecliter ,peelr (ic,k liter ee,1 rol t:- 5.4.41.
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de lidstaten .ille ruiiiite laat. Eti juist hier oiiderstreept de nlitlister de iiationale
identiteit! Ik beti v.in 11ietiitig dat hieritit slechts kati worden ativeleid dat de sir.ltbe-
dreiging eti strattoetiieting derniate zijii gekleurd door nationale op\·attitigeti, dat bii
dit onderwerp priniair beschertiiend zil worden opgetreden. Op dit terreiti is het
getiiakkelijker 0111 iii algenietie bewoorditigeti te spreketi over natiotiale kar.ikteris-
rieken dati bij - op concrete gedragitigen toegesneden - delictsonischrijvingen.
1)aarbij voelt de tiiinister zich wellicht iii de lioek gedre\·eii. Hij over\veegt niet
zotider redeti dat Nederlatid iii vergelijking tot Iindere lidstaten een gei,iatigd stral--
iii,aat- eti stratioetiietitigsbeleid heett.'7 Mogelijke drzik op dir aspect vati de natio-
tiale strafrechtspleging lijkt nier onwaarschijtilijk.'

5.6 Conclusie

Bij de redellell voor de totstandkotiiitig vati de wet die strekt rot wijzigitig Van her
Wetboek vati Strafrecht iii verband iliet de zelfitatidige strafbaarstelliiig van witwas-
sen speelt richtlijii 91/3()8/EEG een belatigrijke rol. Opvalletid is dat aandacht voor
dit Europese besluit inet name blijkt watineer wordt gedebarteerd over de achter-
grotid vati het wetsvoorstel of-aspecteii die hierinee verbaiid houdeti. Waniieer de
itidividuele bestatiddelen aan de orde zijn. ontbreekt veelal aandacht voor de richt-
lijii. Her nationale strafrecht prevaleert, wellicht logischerwijs, alhoewel foiiis eeti
kritische kaiiiervraag deze vatizelf-sprekendheid doorbreekt.

De onizetting van richtlijii 91 /3()8/EEG viiidt plaats eeti kleine tieii jaar nadat
her Europese besluit is getionien. Hierdoor vervalt wellicht gevoels,iiatig de behoef-
te 0111 bij de totstatidkoniitig vati titel XXXA Sr (niet her oog op de niogelijke
itiiplicaties van de richtlijii voor de nationale rechtsorde) concrete aandacht te
besteden aan de itihoud van de richtlijn. Uit de notitie Eurostrafrecht kan worden
afgeleid dat iii voldoende iiiate het besef is doorgedrongen dat itivloed vanuit de
E,iropese Unie de vraag naar de eigen idetititeit van het strati-echt op scherp zet. 1 8
Niets is minder waar: de wens voor een effectieve bestrijding van her witwassen van

criniinele voomerpeti is bepalend voor het (beperkte) zicht op zor\'el de Europese
itivloed als Iiationale strafrechtelijke waardeii.

Bij de vortiigevitig v.111 titel XXXA Sr is vooral eeti grote rol \reggelegd voor
de ertist eii her karakter vati witwassen. Het betreft coiiiplexe gedragingeti die de
nitegriteit v.iii het fina!icifle eti ecoiiotizische stelsel op het spel zetten. Dat recht-
vaardigt eeti ruinie strafbaarstellitig. Eris geeti strijd illet richtlijii 91/3(,8/EEG. die
de lidstaten verplicht over te gaan tot 111iniiiiutiihiniionisatie vati delictsoiiischrijviti-
gen. Dit illinilliumiliveau lijkt voor de Nederlandse wetgever ontoereikend te zijn.

176 k,1,11(·i·.,·titil't·,1 1/ 1999/(HI, 27 159. fir..3, p. 18.

177 Vergeluk (;roenticiek 0,·er de oiiderli,ige .1.ilip.iscing.  ·ederzijilse erke,111ing m reituit\·oerleggilig \.iii

strafrechte'Uke wicties iii de Europece U,iie. (_:OM(21 1)4) 334 def.
17X § 1.2 en f 1.3.
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A.111 de hand vaii de in ilyse Van verschilleti russell de tiationale witwasbepalin-
geti en de artikelen uit de richtliin blijkt dat Iiatioiiale strati-echtelijke rvaardeti iii de
regel niet \\ordeii geexpliciteerd. Uitzonderingen zijn de tilti„Iitiii rcmedittiii-gedachte
eti verschilletide kirakteristieketi r.iii het tiatiotiale stratstelsel. Verder blijk[ dat de
wetgever een voorkeur heeti voor begrippen die geen civielrechtelijke oorsprotig
liebben. Het belang ,·111 het behoud vaii wetssystetiiatiek is relatieti Gezien de -
vo|gens de initiister - tioodzaak voor een ruinie stratbaarstelling wordr ook niet
altijd roldoende recht gedaan aaii het legaliteitsbeginsel, in het bijzonder het h·x
a·ita-begitisel. De wetis voor ee,1 brede itizet v.111 de bepaliiigeti heeti ook tor gevolg
cl.it iii de delictsomschrijvitig ondubbelzixitiig de beoogde reikwijdre tot uitdrukkitig
wordt gebracht.
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De nationale bestrijding van nageniaakte of door
piraterij verkregen goederen en verordening 3295/94

6.1 Inleiding

6.1.1 Aclitergrotidselicts

Verordeningen zijn - evenals richtlijneti - rechtsinstrutiienteti die behoren tot de
eeiste pijler van de Europese Unie. Zij hebbell een algeniene strekkitig en zijii
zowel verbitidend iii al hun otiderdelen als rechtstreeks toepasselijk iii elke lidsta.it.
Op grond van deze rechtsinstrunienten kati invloed worden uitgeoefend op de
tiationale rechtsorde. waaronder de strafwetgeving

In  1994 hebben de toennialige lidstaten van de U,iie overeetistetiiiiiing bereikt
over de inhoud van verordening 3295/94 tot vaststelling van tiiaatregelen 0111 het iii
het vrije verkeer bi·engeti, de uitvoer, de wederuitvoer eii de plaatfitig oiider eeti
schorsitigsregelitig van nageniaakte of door piraterij verkregen goederen te verbie-
den.2 Dit besluit vervingeen verordening uit 1986, die- na een evaltiatie -aanpas-
sing behoefde.-' Iii  1999 is onder andere artikel 337 Sr gewijzigd met het oog op
deze ontwikkeling bintien de Europese Unie.4 De vraag kati wordeti gesteld iii

hoeverre bepalingen uit verordening 3295/94 invloed hebben uitgeoefend op de
nationale stratwetgeving, eii in welke mate het karakter van her rechtsinstrument
evenals nationale strafrechtelijke karakteristieketi bij de wetswijziging zijii meege-
110111 L.11.

6.1.2 Plati vati belia,ideli,N

Iii de eerste plaats gaat de aandacht uit naar verordening 3295/94. Wat is het alge-
niene kader waarbintien dit besluit kan worden geplaatst en welke onderdeleti van
de verordening zijn van belang met het oog op het nationale niaterifle strafrecht

1 Artikel 249 VE(i.
2        /*E(61994, L 341/8 (verordetiitig 3295/94).
3         Vercirdening 3842/86 ,·.in Ile 11.1:id r.aii l decemlier 1986 tot K.iststellitig \·.iii 111.1.1[regele,1 0,11 het iii her

,·rije,·erkeer brei]geii \·an tiaiti.iakartikelen te \·erbieden. 1,1,1...(: 1986. L 357/1. Vcrorde,ii ng 3295/94 A
m 1999 ge,r·ijzigd iloor w·erorilenilig 241 / 1999 (Phh'(3 1999. L 27/1). 1)e ge\\·Uzigde \·erorcieijilig

3295/94 is imiiiddels iligetrokketi en \·er\·.ingeli doc,r ,·er„rdeliitig 138.3/2(1113 (PhEt '2(11 3. 1.1 96' 7).
Iii ilit liootilstuk ko, 11 1 allee ii \·erordetii,ig 3295,94 a.in de (irde: her p* 0!11 liet on tilekkeli #ai i tiatio-
nale  trafrechte luke u-garden die een rol hebbe n ge<peeld bu de ,·e merking\·an Eziropese im'kied ill de
w ri m.ile rech t or,le. 1.)e liatio na le strafu·etgez·ing ilie illet \·eror,le,i ilig .3295/94  ·erb m d lic,udt. bied[
hien·oon·oldoe,ide ankers.

4          E\·eiieem zij,1 de .1.111 ·ersi·alite artikeleii  Litt de Auteurm·et  1912 eii de  Wet op de Ii.iburige rech[en
(WNR) aa,igepAt. 1 ) ez e  ·etten . e n d e d.iaru i t re le \·m te .i rr i k el e 11. k oi i i e li .Ill ee n a,1 11 de o rd e \ Dor zo  ·er

\·ati bel,ing \·c)(ir het oriderlia\·ige liootlistuk.
5         'i 1.7.1.2 et, S 1.7.2.2.
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(§ 6.2)? Vervolgens konit het specifieke karakter vall de verordenitig als rechtsin-
struiiietit van de Europese Unie ian de orde. Dit instrittiient verschilt deniiate vati
de richtlijil eli het kaderbesluit dat het gevolgen heeft voor de vomi van de Europe-
fe itivloed eti de ruitiite die de tiatiotiale wergever iii de eindfase ter beschikking
staat.  Dar heeft ook effect op de beoordelitig van de wijzigitig vati artikel 337 Sr (§
6.3). Iii de rierde paragraat-konien de verschilleti russell de relevante bepalingeti uit
de verordetiitig eii de iiatioliale strativergei'itig aaii bod. Getracht wordt strafrechte-
lijke \\aarden te destilleren die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoniing van
de beri ittelide 11.itionale N·et. hi § 6.5 \\'ordt een overzicht gegeT'eli vall de beviti-
diiige 17 die uit de vergelij k i tig volgeti, I<*aarii,1 1% ord[ afgesloten 1112 I eeti korte co 11-

clusie (§ 6.6).

6.2 Verordening 3295/94

6.2.1 .41(4·111(· ·11  £·ad ·r

Iii decetiiber 1994 wordt verordening 3295/94 .iangenotiien op grond vati het
huidige  artikel   133  VEG.-  Deze verdragsbepalitig betreft de geiiieenschappelijke
handelspolitiek. Uitgatigspunt van de verordening is de onwetiselijkheid dat nage-
tiiaakte of door piraterij verkregen goederen op de markt van de Genieenschap
wordeii gebracht. Fabrikanten eti handelareti die rei-htniatig optreden wordeii
betiadeeld eti colisuiiietiten killitlen worden tiiisleid. Het itivoereti in de Genieeti-
schap vati dergelijke goederen valluir iliet-lidstate,1, veelal aangeduid tiiet derde
landen. 111oet derlialve worden verboden. Uitgangspunt hierbij is dat de Genieeti-
schap i:s gerestigd op een douatie-unie.8 Uiteraard is het niet de bedoeling de recht-
tiiatige h.indel te beknotteti. dat zozi ook striidig zijii niet de taak van de Geiiieeti-
schap: deze bestaar iii het bijzonder uit het instelleil van een gemeenschappelijke
tiiarkt" waarbii her rriie verkeer van goedereii een belatigrijke plaats inneeint. 1

Verordetiitig 3295/94 ver\·angt eelizelfde rechtsinstrutiient uk 1986." Na een
evalu.trie bleek dat verdergaande regelgering tioodz.ikelijk werd geacht.12 UitgatigS-
putit was roortzettitig van de ingeslageii weg. 1)eze weg bestond op grond vall de
oude verordetii,ig, die alleeti betrekking hid op nageniaakte goederen, uit verschil-
lende sporeti. In de eerste plaats kati wordell gewezen op het verschaffen van be-
voegdhedeti aati douatieautoriteiten oin op te tredeti wanneer er een veniioeden
bestaat dat een handels- of fabrieksmerk wordt geschotideti. Hien oor werd iii

6           1.7.1.2. Zie roor her begrip -eindfa,e' 0 1.3 eii - ii) liet lit.izurder - ti 8.2.2.2.
7      Vocil·heeli .irtikel 113 VE(;.
H       Lie artikel 2.3 VE(;: 00,1 Europe:4 grondgebied zotider iii- eli uit\·oerrechteii e,i .ille liettilige,i ,·.iii

ge li )ke \,·e kilig. eti ie\·c m ile m \·c ieri ng \·,111 e et i ge m eeti c 11.ippelij k dou.111 et.iri et-\·c,<)1 de betrekkiligel i
w„en de lidwteli eli derde I.ilideti.

9      Artikel 2 VE(;. Zie § 2.2.1.
1 (1        -1 irel I VE(; 1, m her gelieel ge\\·Ud a.111 het \·nie wrkeer ,·an 64,ederen.
11      Verot·detifiig 3842/86, 1,/E(_; 1()86 . L 357/111  (hierlia r·erordetiing 3842. X6).
12       Vi)(ir de es alu.tile ,·all #erordelittig 38-42/86. Lie SEC-(91) 262 deti
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\·erordetiilig 3842/86 eeil procedi,re iii het leveti geroepeti die wordt afgesloteti lilet
de vaststelling - door eeti daartoe bevoegde autoritek - dat het goedere,i betreft die
zij,1 tiageniaakt. Het tWeede spoor is de verplichting 3111 de lidstaten dat zij 111.iatre-
gele11 11ioeteii lienieli waari,<111 de goedereii, die de procedure ziiii doorlopen, kiiii-
neti worden otiderworpeti.  Gedacht kati wordell aati de vernietigitig o t-het uit de
handel tietiien. Ten opziclite vati die goedereti zijii de lidstaten ook gehoudeii 0111
het ecotioniische voordeel van de gedraging aaii de betrokketie Ie 011[houdeti.
Daarbij nioeteti latere hatidelitigeii vati dezelfde aard doelti ettetid Ii·ordeii tegeilga,111,
111et andere woordeti. deze nioeten worden voorkonieti. I )eze ont,ietiiing riclit zich
indirect tegen de bestrijditig rati deze gedragitige,i. tia,iielijk via de persooti die zicli
.1.111 dergelijke gedragingen schuldig 1117,ikt. Het derde spoor bestaar Ilit het verbod
0111 goedereti die de vastgestelde procedure hebben doorlopeii. iii het \·i-ije \·erkeer

te brengen.
Met verordellitig 3295/94 \vordt otider andere" de bescheniiing uitgebreid rot

alidere rechteli vali intellectuele eigetidotii: ailteurs- eti amivenvante rechten waarbij
de  recliteii  op  tekeiiitigen  en  tiiodellen  worden  iiibegrepeti.'4  Hiertoe  dient  de
toevoeging 'door piraterij verkiegeii goedereii, waarbij het goedereti betreft die
kopieen zijii of- kopieeii bevatte11 v.111 deze rechteti." Verder wordeti tiierktekeils,
verpakkitigeii eii gereedsch.ippeii die geschikt zijii om een n.igetiiaakt dati wel door
piraterij verkregeii goed te vervaaidigen, oiider de werking ran de verordetiing
gebracht. Iii de derde plaats wordt de procedure bij de douaneautoriteiteii verge-
iii.ikkelijkt. "' Ten slotte  wil  ik  wijzen  op de  veratideringen die het derde spoor
ondergaat: het verbod 0111 nageniaakte of door piraterij verkregeii goedereti iii het
vrije verkeer te brengen wordt uitgebreid. Het betreft de uitvoer, wederuitvoer eli
liet otider een schorsitigsregelitig plaatset i r·a 11 dergelijke goedere 11. 1 11 tiavolging v.111
de oude verordening 3842/86 geldt hierbij de voorwaarde dat 1110et Zijn vastgesteld
dat het otii dergelijke goedereti gaat. Een belatigrijke wijziging ten aanzieil van het
derde spoor betreft de verplichting die hieruit voor de lidstateii voortvloeit. Iii de
slotbepalingen is een artikel opgenorien waaruit blijkt dat de lidstaten sancties
tiioeteii  vaststellen iii geval op artikel 2 itibreuk wordt geniaakt  (artikel  11).  Iii de

oude verordetiing ontbrak zo'n verplichting. Door deze wijziging wint het derde
spoor aan effectiviteit. Overigens nioet wel wordeti opgemerkt dat, iii vergelijking
niet de verordening uit 1986, in de bepalingen die van toepassing Zijll Op liagetijaak-
te of- door piraterij verkregen goedereti een vet-plicliting voor de lidstaten wordt
geschrapt. Er is tiatiielijk niet nieer opgetio,iieti dat de 111aatregelen zich niede

13   Ik z.il geen uitputtende ops<)1111111,ig ge\·e,1 1·:iii alle „·ijzigitigen. Zie \·oor Iiaciere mic,nii.irie
(()M (19,)31  32<)  def.,  p.  3-4

14       (-OM(1993) 329 def.. p. 3.
15 Zie artikel 1 lid 2 onder b wrordeliing 3295/94.
1(,       Met iiame ,f·orclt de procedure wrgetii,ikkelijk[ d„,yr de ,·erceii\ „ii,ligitig r·.iii de i,idieriiiig 1 .m lie[

,·erzciek \·an ile houder \.iii hit recht bil de ilou.111 eautorireiteli mwp te m & 11. Zte ( :C)M (1993) 329

def. p. 3.
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moeteti ricliteti op her doeltreffend tegeligaaii vati de betreffende gedragingen.'   Het
ontbreken \·ati deze toevoegitig kan goed „orden verklaard tiiet een beroep op het
nieziwe.irtikel 11: de salicties die door de lidstaten wordeti vastgesteld, iiioeteii zo
stretig zij,1 d.it zij a.itize[teli rot iiiachttie,11itig van de betrokkeii bepalingen.

6.2.2 Kt·,ti,ic·rkt·,ich· 14·sta,iddi·h·,1 1,crboti c,1 de str,i/bt·dn·iti,1.e

IZeler.itit voor het onderhavige otiderzoek is het verbod ukart:ikel 2 rerordening
3295/94. Her is met toegestaati tiagetiiaakte ofdoor piraterij verkregeti goedereti iii
het vrije verkeer Ie bretigen, ilit te voereti, weder uir te voeren ot-under eeti schor-
sitigfregelitig te plaarfeii. Artikel 11 sc-hi-ijft voor iii welke sancties de lidstaten bij

overtreditig r.iii het verbod iiioeten voorzien.
Ile rerplichring toI \'ast,,rellitig vaii ,aiicties geldt p.74 ten .1.inzieii I .iii goedereti

\\'aarv.111 11.7 de befiildiging van de in artikel 6 oiilschreven procedure wordt vastge-
steld dat zij zijii tiageliiaakt ot'door piraterij zijn verkregeti .1 N Artikel 6 bepaak dat tia
doorgave v.in de beschikkitig rot inwilliging van her verzoek vin de liozider vati het
recht"' de Joitatie zo\r·el de \·rijgare \·aii 64,edereii k.in opschorteii als de goedereti
k.iti regetihotiden. 1)e houder rati het rechr kan ver\·olgens de dotiatie verzoeketi
gegevens vati de aangever door te geven. waania de houder een inbreukprocedure
aanhatigig kati iii.iken bij de autoriteit die bevoegd is te,1 principale te beslissen. De
verordetii,ig laat \·rij zo\\·el welke autoriteit illoet bepaleti of er sprake is van  iia-
111.1.ikgoedereti .ils de regels die zieii op het i,lichakeleii \·ati de autc,riteit. de proce-
ditres.2" liidieii \\·(,rdr bep.1.ild dat de goidereti itiderdaad Zijll liage,iiaakt of door
piraterij zijii verkrege,i, koiiit artikel 2 iii beeld.

Etikele tertiieti uit het verbod \\·orden iii de verordeiiing gedefitiieerd. zoals 'tiage-
tiiaakte 64)edereti'. Op grotid rati artikel 1 lid 2 sub a wordt hierotider verstaati
goedereti. w.tarotider ook de rerpakkitig wordr begrepeti. waarop zotider toesteni-
111itig eeti  tabrieks- ot- hatidelstiierk is a.itigebracht.  Hierdoor wordt op de rechten

1 7        1 ).1 el·plichillig „111 iii.1.irrege|:11 re fietikli ilic eric,e |elileli ilat de bem,kketieti de tact<, 11:t ec<)1101111.Cli
\ < „irileel ,·.11, cle ize,lr.igitig \\  irilt ,)1irticilizeli. \\·i,rilt m \erurdellilig 3295 /94 gehaililh.latil.

1 8      lie .ir[ikel 2 \·ercirdelittig 32')5 '44.
1 ')    1 )it betrefi liet \·erz,)ck ,·.111 Lic lic)uder \·ati lier le,·hI .1311 tic Li„ualle ,)111 en·c)<ir te /orgeli J.it de

,1(,ll Ji]Calit(,11 te itcli c,ptredeli „·.11111 eer ile guiederell ill ee 11 w ru.itic .1 1, bed Oelli 111 artikel I lid I on der a

\ci "i·,le,)itig 32')5 ' 94 , crk:1·eti. 1 )e/e o i l i st .,11 J 10 i e i
d ziet - k..rt gezegd - cip 64.:der:ii \\·Jar. iii ..·.irdt

\Clili„.,1 6.1[ Zij zuil  liag:111.1.ik[ c,t- iloor piraterit Lilli \·erkregen eli .lie zo\\·el \·oor liet \·rije \·erkeer.
1·,„ir u i[ i·i,er cit „·cle n Ii[\ Mr u·c,rileti daligege#·ei) .ilf \, orileti .imgetri,tli·11 bij ee 11 i-ontrole o p goed:re 11
Lite 71311 gepl.1.iN ,)11,ler e:11 *chorsiligsregelitig 8,1 1·.1.inoor ke,1111.ge\·tlig ,·ati \#·ederuitv,)er i: ged.1.1,1.

21 I        lie .irtikel 6 11,1 2 \ erc,rileimig .3295/ 94 eli ile o,·er  ·egilig 111 de pre.liiibille dat "( ...) her dieli<tig i+ d.ir
d. be,ciegile .Iurcint:it ricli uit,precki oier de lifir ,·oorgelegile ge,·,Ille,i oiider \·en ·Uzilig Iiaar de
111,1.1 t,t.1, e n ilie \\·01·,1 w geh.iii teer,1 0,1 1 [e liepaleti ot'i ii de bernikken l i.1,[.iat #·en·,1.irdigile goederei i Iii-
breuk m.aketi op ,le 111[e||ectile|: eigeiidi)imrec|l[ell: d,it ,h·z ,· 1,4·n,nic'mie »·,1  afi,n·tik ch„·i a,i,1  b,p,i/i,i.(,(.11
wit  h' hi/st,ik·,i l,i·ti·,·ilimic· 4· h ·i·„ce,//u·,11 1·,1,1 th· 4,·ri·,·hk·h iLY· 1 11.,1,11,tic, 1·11 pre,·t·di,n'., 11111.111 cursi ,·ering:
EAM\/ 1." Iii \·el·ordetimg 3842, 8(, u·erd benailriik[ ilat zc)u·el geell c<,immliautaire nintregelennoilig
''Uti lilet lietiekkilig tcir de .1.11,  ·ijzing #·.111 ,ie mtoriteit die 111 ,et bepale,i ofgoederell liant.1.,kgoelierell
Luti .114 regel, ,·oor her tiikhakelei} 1·,1,1 ,le be[refferide au[ciriteir iiiet liehoe\·eli te \1·ordeii \ acrgesteld.
Zie ile \ ierile m·em·egitig 111 de preambille. 1,1,1:(. 1986.1. 357'1.
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vati de hozider v.ill het betrokketi tiierk itibreuk getii.iakt. Het aatigebrachte tiierk
hoeft overigetis tiiet idetitiek Ie Zijil .1.iii lier geregistreerde. Het if VoldOetide dat het
d,1.in'ati op wezenlijke putite,1 iliet kati \\·ordeti otidersclieideti. Otider nage,iiaakre
goedereti wordt ook versta.in beeldtiierketi iii.itzotiderlijk aangebodeti rerpakkiti-
Keli waarop nierketi vati tiageliiaakte goedereti zijii :iatigebracht.

1)e itihoud vati het bestatiddeel 'door piraterij verkregeti goederen' blijkt ilit
artikel I lid 2 otider b verordetii,ig 3295/94. Her betreft goedereti die kopieeti ziiii
(,1-kopiee,i bevatteti, welke zijii zen'.,ardigd zoi,der Ic)este,litililig rail de lic,zider vaii
het reclit. 1)e recliteli wa:irop een inbreuk tiioer zijii getiiaakt. ziiii auteursrechten.
tiabtirige ieclicen ot- rechteti berreffetide eeti  reketiiiig of tiiod,1.1)eze bepalitig is
ook \'.iii toepassitig izidieti eeti door de houder \·aii het betreffetide recht iii het
productiel.ind getii.iclitigd persoc,ti geeti toeste!11111itig lieeft gege. en.

Artikel I lid 3 stelt illallen eli tiiatrijzeti gelijk iliet ti.ige,17.1.ikte of-door piraterij
ri7-kregeri  goedereli.  1)eze ,(1(11-\r'erpeli 1110etei, speci,1,71 zijii  besteiiid voui  de
vervaardigitig vati Cell 11.1111.iakiiierk. rail eeti goed dat van zo'11 tiierk is roorzieii of
\·aii eeti door piraterij verkregen goed. 1)e iiialle,1 eli m.itrijzeti rallen pas otider de
werkitig \·,iii de verordetiitig watitieer zij ilibreuk Iiiaketi op eeil auteursrecht d.iii
wel tiaburig reclit, ot-eeti recht d.it betrekkitig heeft op eeti reketiiiig of model.

Vati de werking v.iii de verordening zijii uitgesloten goederen die iliet de toe-
steniniing va,1 de houder zijii tiageniaakt ot- door piraterij zijn verkregen. iiiaar die
zonder dietis toesteilitiling wordeli aangegereti voor het vrije verkeer. ilitvoer of
wederuitvoer, of zijn geplaatst otider eeti schorsitigsregeling, dan wel waarroor een
ketinisgeriiig v.in wederuitvoer is ged,aan.1' I)e uirslziiting geldt ook voor goedereii

.'

zotider liatidelskarakter die zich iii de persootilijke bagage vaii reizigers beritiden.--
Voor de itihoiid v.111 'otider eeti schorsitigsregeli,igplaatseti' \\·ordr iii arrikel 1

lid  1  otider a verwezen lia.ir artikel 84 lid  1  oiider a Vill verordenitig 2913/92 tot
vaststelling vati het conitiiuiiautair douatiervetboek.2.1 Eeti schorsitigsregeling heeft
betrekkitig op regelitigen v.Iii extern douatievervoer, douatie-etitrepot, actieve
veredeling iii de voriii v.iii her c\·steetil itiz.ike schorsitig. behaildelitig otider douatie-
toezicht eii tijdelijke invoer. 24

Tot slot de iiivullitig \·ati 'hoiider vati her recht'. Volgetis artikel 1 lid 2 onder c
rercirdetiitig 3295/94 kan da.ir\'711 iii drie ge\'alleii spr.ike ziiti. lii de eerste plaato
wordt de houder v.iii tiibrieks- vt- handelsilierketi getioetiid. ver\·olgens de houder
v.,ii de rechren zoals die bij 'door piraterij verkregen goedere,i' voorkomen alstiiede
elke andere persoon die getiiachtigd is het iiierk eli/ot- de rechte,i te gebntiken of-
hitii vertegetiwoordiger. Ee„ cotiibitiatie is ook illogelijk

21      Artikel 1 lili 4 \·ercircletilitg 32')3/94.
22      Artikel 111 \·erc,rdetittig 3295/94.
2.3      /'/,/:'(; 1()()2. 1. 3112 '1.
24       1 )e +clic,r+irig+regelitig is ce,1 n F,1„h ,1,111.11iere, litelilk cm,lem u r. 1 )ir m,lerdee| i .111 ile i er<,i·,ietitiig 2,11

m ilit hot,til.tuk biliteli be.clic,u„mg I'liu\·ell.
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6.3 Verordening 3295/94 en de gevolgen voor het nationale

(straf)recht

Gezien de doelstelling van dit proefschrift is enige bijzondere aandacht nodig voor
het rechtsilistrutiietit van de verordenitig.35 De wijze waarop eeti verordenitig
ilivloed ilitoeti,Iit op het tiatiotiale 111aterifle strafrecht wijkt at-v.711 die vati richtlij-
tien en kaderbesluiten. Dit heett gevolgen voor de positie van de nationale wetgever
iii de eindtiase. en de rol die nationale strafrechtelijke waarden kunnen spelen bij
ri,orgetiotiieti weigeviig. 111 deze paragraahrordr amidacht besteed ami de gevolgeii
v.711 verordetiitig 3295/94 voor de lidstaten (§ 6.3.1). de wijze waarop in de Neder-
latidse wetgevitig .1311 de Europese verplichtingeti uitvoering is gege\,en (§ 6.3.2) eii
de wijziging v.111 artikel 337 Sr niet het oog op de verordenitig (§ 6.3.3).

6.3.1 [)c itit,loed vall 1,erorde,Ii,il: 3295/94 op lict Ii,itio,iale reclit

Verordetii,igen hebbeii eeti algetiietie strekkiiig eii zijii verbiti :lend iii al huti otider-
deleti. Zij zijii revetis rechtstreeks toepasselijk iii elke lidstaat.34 Hieruit volgt dat. iii
regelistellitig tot de richtlijn. oilizettilig van verordeilingen in nationaal recht 11iet
tiodig is roor de gelding iii de eige,i rechtsorde.1- Het HvJ EG heeti de lidstate,i
zeltk verboden 0111 (bepalingen Van) verordeningen over te nenien in het tiatiotiale

2'Jrecht.28 Dit wordr ook wel het overschrijt-verbod genoenid.
Eeii verordening kati bindende regels in het leven roepen voor alle rechtssub-

jecten van de Getiieetischap," eii is aaii Ie iiierketi als een Europese wet. I)e achter-
grotidgedachte vati het overschrijt-verbod is dat de herkotiist van het rechtsinstru-
nient ketibaar moet zijn. Hieraati liggeti verschillende redetien ten grondslag, die

25     Zie § 1.7.1.2 w § 1.7.2.2.
2(,        C)11,ler reclit,[reek.e r„epa.veli.'klietil \\ 01·ilt \·el· t.1.iii ilat bep.wide Eilrope:e be.litikil alit,)111.iti ch tor ile

(110(,g+ re) lior, i ie,1 \ .111 ile ititel·lie reclituirde beliore 11. zon der d.i[ e eli li List,1.it be p.1.11 de 0 m zet[ilig,lialide-
hng. 11 tii,)er \el·ric|i[eii. Zic l.eii.tert, & V.fii Nittlel 211(13. p. 675. Ile term 'reclits[reek. coep:i«clijk
\\,)1·dr cloc)1·.luteur, elizeit, doorher 1-1\JEC;   ·el eem ,·e„#·.u·d lilet 'rech[streekw  ·erkilig'. Herberrefi
c\\·ee ,·er,chill:lide .Kpe,·rell \·,111 Eu 1-opee, reclit. I )e reclitxtreekie \\·e kilig (ot-- 111 he[ ge\·al \·aii eei 1
ric hrli.iii -dll·ecre wei·kilig) zier op ile *irilatie \\·.1.iriii ect, p.irticulier eeil bepalitig m r eel i ve 01·den ilig ok-
eeii riclitllili k.1111Iiroelleii rege mi\·ei· 11.itic,n.llc c)\·et·he,lel i eli dat het be*tuu i en de rech ter de ze 111 1e[eli
Ic,epa.,ei) . Her bet reft .1.iii l ier \·e r| :11: 11 1·.111 rec lire ti <,t- liet oplegge 11 val l pif e htel i aa, i partic uli ereii . Zie

13(,ime,  19')4. p. 45: Ki·i teii 2(1(14. p. 841. Lau,#·a,ii·* 4  I mittieritia,is definiel·eli reclitstreekve  ·erking
111:t  M-Depb,larlieid'. \\·.1.11·door rechic[reekve n·erki,ig herzelfile 19 als de rechNreekse roepasselijkheid
\·.iii eeli \ m.)1-Lienmg. H·.ilincer deze l.latvte terlii :1·ordt opge,·a[ als  di,or particuliereti inrc)epli.iar j·oor
de i·ecliter'. L. u„'.1.Ir. &· Tii izitier, 1 im, 2{ 11 1.3, p. 11 7- 11  8. Iii L/.\ AR I 797 14 ki de Hoge R a.id. 111et eeii
beroe p c) p Lie reclitrpraa k \·ati her Hri E ( ;. her vt a Iid p LI Iii \ .iii t..1 Lir# .wi·, eli l m itieritialis te ol kienchnj-
i eii (1111 2 iic„·ei,iber 211( 14, 1./.\ All 1797. r.,1. 3.5).

27      Bolilie, 1994. p. 39: Kapte>·11 & Verl.oreti wii -1-hetiia,lt 2111)3. p. 236: Leiiaerts & Vati Nuffel 21)113. p.
622

28    11\1 E(, 7 fi,bruart 1972.-/lir. 1')73. zaak 39/72. p. lilI. r.0.16-17 ((_ Mitilissie/Italic), H\J EC; 1(1
okic,ber 1 '373. z,i.ik '34/77.-/111·.1973. p. 981. r.(1. 11 (Vanol.i): 1-1,1 EC; 2 t-ebruari 1977. zaak 541/76.-hit·.
1977. p. 1.37. r.0.4-7 (Alli:ter,1.111113,ilb): 11,1 EL; .33:iiiu.in 1978. zaak 94/77..bir. 1978. p. 4,9. r.0.26
(Zerbolie). Zie i·oor 11[eratiliti· liieroi·er olider .111ilere Botizies  1994. p. 39: Kipte>'ti & VerLoreii im
Ihelii,1,1[ 2114)3. p. 23(i: 1.etiaert, & Vai) Nuffel 21)(13. p. 622.

29      Baretits & Britikhot·<t 2(1(}.3, p. 1(,11. Zie ook jaii,#·Uzi,ig 341) AvdR.
3(1      L.iu\ ·aars el Tiliiitieriiialis 3*413. p. 1116.
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Alle111.1.11 - iii mier ot- mindere tiiate - verbaild hotideli met de getiieelischaps-
troi,w. '1 Stel dat de inhoud \·an cell verordeilitig \\'ordt 0111gezet iii liatioil.ile \\·etge-
vitig, e,i her vervolgeiis onduidelijk is dat er spr.ike is v.iii eeti Europese oursprotig.
Lidstateti lopeti d.iii her risico. walitieer zij overg,1.711 tot het .7.ilip,isseti \·,iii tiatiotiale
bepalitigeti. dat zij iii feite Ez,ropese werge\·ing wijzige,i. waartoe zij itireraard
otibevoegd zijii. E,i \rat watineer de verordetiitig wordr ge\\ ijzigd eii de wetgever iii
dc betreffetide lidst.lat ilier ill dc gate,i heeti d.it de 11,itioil.llc \\'Crge,pilig .1.11)parsilig
behoeti? e

Her t,itgatigspii,it dat (bepalitigen uit) veroidetiitigeii iliet 111()gell wordeti over-
getiotiieti in her tiatioiiale recht i,iipliceert tiiet dat eeii dergelijk Eurc,peef besluit
geeti ititvoeritigstiia.itregeleti nodig kati hebbeii." Iii de 111ee<t verg.zatide \·orm
beliatidelt eeti verordetiing alles ukputteiici. Licistateti illogill d.711 fleclits h.ilidha-
vitigsvoorschrifteii vaststelleti door illiddel vati eeti venvijzitig iii eeii 11,itic)11.112 wet.
bijvoorbeeld via aa,ihakitig aan de WEI).-'4 Twijfel over de Europese herk<,tiist \·ati
de 111.iterilile bep.ilitig kati zo tiiet ontstaan.

Ot-er daadwerkelijk ruitiite is voor ititroeritigs,11.1.itregele,1 blijkt reel.11 expli-
ciet uit de tekst van de betreffetide verordetiitie. W.imieer stiat ver,iieldt 'elke
lidstaat stelt vast' is er sprake vati een specifieke opdracht toi regeleerille. Aiti de
lidstateii wordt d,in ee,1 verplichting opgelegd. De t-ortiizileritig 'de lidstate,1 kii,ineii
bepaleti' duidr op eeti regelitigsberoegdheid.  ' I,e ititvoeritigitiiaarregeleti  kiititieii
itiiplicereti dat bepaalde aspecteti \·ati (bepalitige„ uit) de verordetiitig wordeti
uitgewerkt of aatigevuld iii tiatiotiale regels. waarbij de Europese oorsprc,tig op

36enigerlei wijze iiioet blijketi.  1)it iliag ziiet de toepassitig rati de \·et·ordening
\'et storeli eli 1110et iii overeeiiste111111ilig zij 11 11iet uitdrukkelijke bepiliiigeii ran
pritiiair eli secutidair getneensch.ipsrecht. niet cotiziiitinautaire rechtsbeginselen eii de

grotidrechteii."
Wantieer de tekst van de verordenitig onvoldoende richtstioereti biedt otii te

bepaleti ot-er sprake is van een uitputtende dati wel niet-ilitputtende verordening.
en - iii het laatste geval - ot- het een regeling;verplichtitig daii u·el -ber·oegdheid
betreft. speleti doel eti strekki,ig Vail de verordetiilig eli het verdragsartikel waarop
de verordenitig is gebaseerd. eeti belangriike rol.·* Hiermee is niet gezegd dat her
eeti eeii\·oudige beoordeling betreft: het kati tiioeilijk zijn om te achterhalen iii

31      5 2 2.3 en 3 2.3 4
32      11<,lities 1 ')94. p. .3(}-411. Zie toelic hring <ip a.iii\\·i.Jii,ig 34( 1 A1·,112.
3.3        1 )eze un·ckriligglia.itregel ilimt - il.it K \·all bel.11ig - iliet \\·order] \·er\,·.ir,1111et eell (mi/er[Ii ig,11.ilide-

lillI:.

34   Er zuli \·erscliille,ide \·ercirdetii,ige,1 .iati .irtikel I WH) .ia,igeh.1.ikt. 1311\m,rileelil \er<,role,1111%
1338/211(11 inz.ike de be chentitiig , aii de euro [ege,i wl,emmiteril en ,·ercirde,iing 2 1111 / )411:treffetide
c„liwiuti,izir,lirk„·ekerfrecht. Ihi<ir deze C<,11#tnictte k.iti de m·ertredilig i·.111 ile lietreffeii,le liep.ililigeli
cip fiatiotia,11 liive.w M )rden .1.111 ge li ierkt .A een 11 11 *dnit-of m·emred ilig. eti k.Iii celi stratreclitclilike s.1 i ic-
tie \I·orde,1 cipgelegd.

35      /.ie \·our bei,le mi,lijkhedet, 13 illill'  Igc)4. p. 41.
3(,        lici,ines  1 ')'34. p. 3'1-411.
37     &,mies 1994. p '35-(M
3X      licitii,e+ 1994. cilider .111,iere p. 1114-1115.
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hoeverre uitvoeringstiiaarregeleti nioete,1 \,ordeti getroffen en daaniiee iii welke
iii.1 te er \·001- de 11.itio n,ile \I e C gerer rii i 111 te best.l it 0111 eige n .1 fir irgitigen te 111.ike„.

Iii vergelijkitig niet bijrourbeeld eeti richtlijn. die verbindend is ten aatizien van het
Ie bereiken resultaat eti die aati de lidstateti de keuze voor de vonii eii de iliiddele,1
\·rijl.iat. rc,ept de verordening etiige beperkitigeti iii het leveti bij het .1.itipasseti van
de tiatiotiale \\ergerilig.7.ili her Europese befluit.i" Nu hit doel vati eeti rerordenitig
juist reelal Achuilt iii her creeren vati eetivortiiig Europees recht lijkt de mogelijk-
heid oiii zelt-ft.itidig mhoucielijke afu·egitigeii te kintieti 111.iketi hiertiiee strijdig

Zoals uit § 6.2.2 blijkt. zijii iii verordening 3295/94 bepalingen opgetionien
die \·oor de lidstate11 verplichtitigen iii her leveii roepoii 0111 \·oor eeii 11.idere uit-
werkitig zorg te drageti. 1)eze constateritig is v.in belatig bij her beoordelen en
waardereii r,iii de nati011.ile wetswijzigitigeti 11.7.ir .1.inleiditig vati de veroidetiing. De
aatidacht ilioet uitgaati tiaar artikel 1 I verordenitig 3295/94, \ 'aariti staat dat de
lidstateii saticties tiioeteii vaststellen die vati toepassing zijn bij inbrei,ke,1 op artikel
2. Her art)ikel ziet op eeti \'irplichung toI hei treffen v.111111.iatregeleti iii her iiationa-
le reclit. Verder tiioete,i de lidstateii op grond van artikel 2 en de verwijzing die
daariti staat tiaar artikel 6 verordeliitig 3295/94 zorgdrageti voor - voor zover die
inogelijkheid ilog niet bestaar - een gerechtelijke ilistalitie die bevoegd is oin tell
principale Ie oordelen over de status van de goedereii.

6.3.2 Strqfrcelitcliike liatidli,ivi,lesill,latrc,Rcle,1 ?

1)e .7.itipak  \·.111  nagetii,takte of door piraterij  verkregen goedereti is iii  Nederland
11iet n,inie geregeld iii de Be,ieluxwetgevitig. Naar aatileiditig van artikel 2 verorde-
iii tig 3295/94 zijn de Eetivorniige Betielitxwet op de liierken (BMW) eli de Een-
\·ortiiige lietieluxwet ilizake teketiingeti eti tiiodelleti (IJTMW) a.itigepast.4" Op
grond rati deze wette,1 kati eeti richter eeti verbod uitspreken over he[ iii her vrije
\·erkeer bretiueti, ititrocreti, \rederuitvoereti en otider eeii scliorsitigsregelitig pla.it-
sen. Verder kati de liouder vati ee,1 11ierketirecht dan wei recht op tekenitig ot
11iodel otider andere een schadevergoeditig vordere,i eti eeti vordering instellen rot
aldracht \·ati de genote,1 wilist. Hieniiee wordt rold,iati a.iii de over\vegitig uk de
preanibule eii artikel 8 lid I onder b van de verordening waarin aati de lidstaten de
rerplichtitig wordt opgelegd er\·oor Ie zorgeti dat ami de wersovertreder de facto her
ecotioliiisch voordeel wordt otittionien.41 Het opleggen van deze niaacregel kan
ertoe leidell dat de desbetreffende pers0011 iziet eeii tweede iiiaal itibreuk 111.,akt op

W      Nu .1: 11}11.zid 01 s[rekkilig $·.iii eci wrordel,ilig iii grote iii.itc bepale,1,1 zilii. be%t.1.it d. mcige'Uklieid
d.it er ,!,i·.ike iv i·.111 relariet-,·eel ,·rullelil.

411      A.ing:pau tuti artikel 13A citider I eli 2. m .irrikel IJA lid 3 (ii,iliiddel, niet meer g:Idig) BMW (zie
\'(,Or 111[leg \·.11 1 ,le begrippe 11 de 11 ie! 11 or·ie \·ali Ick liclitilig bu liet l'r,)to:01 h(}ude,ide ,1 11/16#lig \ .111 Lie
Ecti\(iri m ge Betie lux\  et cip dc itierkeli \ .iii 7 auguvrlic 1 996. p. 3) eii arrikel 1 -1 lid 1 en 1 111 MW. Zie
\ 4,<ir betile ii·etteli Lie iliterite[xite ,·ali her 132,}elli\-Merke,iblireau (<http://\\·\\·\\·.biitl,-bbiii.org, >).

41         I lierbi.l gellit ,le ,·c,(11·.wrde d.i[ dir mcier gebeuren d<,or tilld,lel i .111 het oliden\·erpen , all Lie Voc·,h·I·£·11
a.iii bepail.le niaairegelen.
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het verbod uit artikel 2. Daaniiee is ook Valda.ill a.in de eis die uit .irtikel 11 veror-
detjitig 3295/94 \·olgr. de saticties tiioeteil zi) strelig zijil dat zij a.ilizetteli toI 111.iclit-
netiiitig r.in de betrokkeii bepalingen. Verder kati iii Nederlatid de houder \·ati eeti
recht bij\'oorbeeld een rerklaring vour reclit .1.111\·ragen ot-eeti roorlopige \·c,orzic-
Iii,ig (kort geditig) st:arteii voor de civiele recliter.41 Hiertiiee voldoet de Neiterl.itid0e
wergeving a.iii de uitvoerintfnlaatregeleti die uit verordetiing 3295/94 \·aortrloeieti.

Op basis vati de tekst v.iii de verordenitig k.111 iliet \ '01-deii gecuticludeerd d.it
hit Europese besluk strati-echtelijke hatidliavitie voorschrijft:' Uit de rc,Istatidko-
tiiing vati de verordetiitig blijkt wei clar dit een discuffiepuilt is ge\,·ecu. Iii her
roorstel voor de verordetiing was iii artikel 7 opgelloilleti dat de lidstaten saticties
Ii,oesteti vastsrellen reti eitide toekoiiistige verriclititigen vati dezelt-de aard te otit-
nic,edigeti.44 Hier.1.in \\'erd toegeroegil dat de saticties atU )etide. pi·opoitic),icel e,1
atichrikwekketid dietiden te zijil. Hit Eco,iotiiisch en Sociaal C:oillitt) Article iii h.i.ir
adz·ies dat het voorstel - hel.7.is - geeti utiitortiie, door de be\·oegde recliret op re
leggei, pas*wde nuaiegeleti. z ,al„ sti·affeti. geldboete  of„cliadorigonling beliel,-
de.45 Her Coniid was zich bewust vaii de ge\'c,eligheden op dit pitii[ iii stelde dat
"Ihloewel deze 111aterie onder de bevoegdheid van de lid-statell valt. (.. .) eeti zekere

„ 4.111.ite v.111 harmotiisarie wetifelijk Iisl Later overwoog het Coniitd dat de lidst.itell
de zwaarte van de saiicties tot op zekere hoogre zouden tiioeten hartiloilisereli.
bititieti de grenzen die door het Verdrag vaii Maastricht wordeti gesteld.1- 1)e
gedachtegang die  hieracliter schuil  gitig.  was o,ider alidere dat  "(...)  11.1111.iak eti
piraterij, evenals diet-stal, zowel op ecotiotiiische als op het ilienselijke vlak, ertistige
delicten zijn."+M Verder overwoog her C:oiliid dat het opeiibaar illillisterie de be-
roegdlieid ZOU illoetell krijgen 0111 op gl-011,1 r,111 Collslliiietiretibelatigell iii [e

··         446.rilpeti.
Na her advies Van her Ecotio!11isch eti Sociaal Coillid volgde de sta,idpulitbe-

palitig vati her Europees P.irletizetit. Bepaalde atiieiidetiietiten zijii zecr boeietid. Hit

42 /ie buic,01·beeld Fre,111111 & V.itilice,  I wv. p.  1 88 ei, \·erder.
4.1       0 (,.3.1. (.),·erige!15 0\·er\\·egeti (11r,tells eli I'railel iii 2'M)3 dat "(...) er gecii mi.irlicelile,1 \.1,1 \·ercil·,ic-

miigeii Ie \ iti,le,1 Izutil die ,le 11,<u,Iteii. iii duidelilke [erilieii \·erplichtell t ,r |le[ \·,ilget, 1·.Ill de,Il·.Ifi-:,·11-
teluke \\·eg.  Zie (:c)r.reti. & l'r.idel 2(MLS. p. 5112.

44       /4,/.(;  1993, (- 238/9. p.  13.  Re,1 0„cirrgeli.ike (i ·er„·egilig B opgelioilie,1 iii ile pre.illibule   .iii  het
\·„cirste I \·our een \·ert)rile,iing. Iii de m g:lide  iver\\ eg]11% ,[.1.it Li.it er iii.1.i[regcleli 111„, rcii \\·cirdeti ge-
noill:,1 11.1,1,1eer i< witgewld ,1.it liet 11.ige,11.1.ikte cit lii) irpir.iterll \.erkiegeti goed:re,1 beti·eti: ''C... W.it
met deze Iiia,tregeleti met .illeeti de wrali[H·„ordelukell imr cle h.indel 111,lue LY>ed:rell Ilet Li.1.Inliee
beli.),ilde ecotiotiiische profil[ iii„et .·,iritcti i,11[11„inin. 111.1.11· d.it da.in·*111 ,)„k celi ,1.elti·effelide   111[-
ii ic,edigetide \\·erkilig 111 \·erbatid Iilet latere \ erric|iti lige,1 1·.iii iheti .1.ir,1 111,1:t uitg.1.m.

45        Ilet ('c,iltite ,·en,·Uschierbi.1 11.1.Ir .Irrike! 7 ,·.Iii lier ,·c,cir,tel , oi,r de i·ercirdelii,ig. I le  w„>1·,tel *reilir 111
gr(,Ie lip ie n oier.en i ik I de ou de \·eroril wm g. 1 ) it b:re ketit  1.1[ iii .le , 1,1[bep.ilitig.·11 1 1(,1 geell wkile-
\·erplichting hopge,i iliicli. 111,1.w,1.itili.irtikel 7 0[.1.1  (mmier ,·er \-ij/itigii.wr lie[ \·ci·bud mr.ir ikel 21:
80,·elicheil stel[ elke Lid-S[.I.it ..illcrie. \ a.[ [eli ellide [liekolii,rige ,·erriclitilige,i \.111 ile/.'|tile .1.ir,| re

i,litilloedigen. 1 )eze :alicrie  ilictien .iti.loclid:. propc,rtic,ikel en .ltichrik\\·ekkelld te /1.111.'' /.le 1'1,1.(;
1993. C' 2.38/9. p. 13.

4(,     /'ht(; 1994. C 52/.37, p. 38.
47     /1/,t(; Ic)94. C: 52/37. p. 39.
#M     /,1,1:'(; 1994. (: 52,37. p. 39.
Ac)     7.te 111'EG 19 f-ebruart 1()94. C' 32/37. p. 38.
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Eziropees  P.irleiiietit stelde roor (1111 iii de preanibule op te neiiien dat "(...) de
overtreders 11]oeteli wordeti gestr.itt iii daarvati ook eeti doeltreffetide oliniioedi-
eetide \\ erkitig iii verb.ind niet 1.irere verriclititigeti van dieli .1.Ird liloet liltga.111.
Ecii .itider roorstel was de „pijzigitig rati de beschiereti passage uit artikel 7. Her
EuropeeK P.irletiieiit was van tiietiitie dat aan de lidstaten de verplichting illoest
„oideti opgelegd s.ilicties \';13I Ie Ftelle,1 -(. .) rellei,ide de o\'ertiedei te sri.lffeti eii
\·erriclititigeii \·.iii dezeltile aard te Oiltilioedigell.  Deze failities dieneii alA ·,trat- te
\\'01'dell opgelegd, proportioneel eti at-schrikwekketid te zijn."5' Uit het voorgaatide
kaii wordeti At-geleid dat her Ecotioniisch eli Socia,11 Cotiiftd eli her Europees Parle-
11ient de 11ie1iilig „':it-eii roeged.1.1,1 dat het strafrecht een rol 11ioest speleti bij de
aaiipak \'ati tiagetiiaakte of door piraterij verkregeti goedereti.

Iii de uiteiiidelijke verorde,iitig is gekozen voor de pla.itsitig vati de satictiolle-
ritig in de slotbepalitigeti (artikel l l), eti is deze dus losgekoppeld vall de bepalitigeti
die r.111 toepaG<itig zijii op goedereti \\·aarvan is rastgesteld dat zij zijn nageiiiaakt ot-
door pirateri-i zijii \·erkregeti. 1)aarbii \fordt iii artikel 11 venvezeii tiaar het verbod
tik .irtikel 2. Hieritit k.111 \,·c,rdeti atgeleid dat de plicht 0111 uitroeringsniaatregelen te
tieiiieii iii ieder ge\·al otiirat de satictiotieritig vaii persotie,1 die itibretik 111.iken op
hit \Tibod uir artikel 2 verordenitig 3295/94. waarbij de saiicties zo streng tiioeten
zijii dat zii dergelijke gedragingeii iii de toekonist \·oorkoiiien. 1).at het eeti strat-saiic-
tie ilioet zon. wordt iii her 111idde,1 gelaten. 1)e lidstaten \\ ordeii illijlls iliziells niet
rerpliclit tot strafrecliteliike h.indliavilig. 1)eze ititerpretarie rati verordeiiitig
3295/94 wordr otidersrezitid door her feit dat iti,iiiddels eeii k.iderbeslitit eii riclirliill
zijii \'oorge•,reld tiiet het oog op de versterkitig vaii her <trafrechrelijk kader 0111
sclietidi,igeti vaii de i,irellectuele eieetid0111 re besti-i.ideti.'1

Uir hit \·001-gaatide volgt dat hit de lidstaten vri-istaat te kiezeii rc,or strati-ec-h-
teliike h.indhavi,ig. Watitieer er saticties op overtrediiig v.111 artikel 2 \·erordeiii,ig
3295/94 tiiogelijk zijn eli watitieer eeii irerechrelijke itistatitie over de statils v.iii de
uoedeieti kati bedhfeii, 14 .1,117 de Eiiropese reiplicliti,ig rolda.iii. Op Lroiid r,111 de
. . .

uit,Iebreide \\·ergeritig itizake lie bestrijding vaii tiatiiaak e,1 piraterij voldoet der'

11.itiotiale werge\·itig .7,711 de Europese rei·plichtingen. Het vernioeden rijst dat de            I
\\'ijzigitig vati artikel 337 Sr illoet \\·ordeti opger.it als eeti extraatje.

6.3.3 l),· 11,(ir i.eit le t"ill '11·tikel .1.17 Si· iii lier liclit tilit t,(·roidi·,ii, li: .1295/94

Uit cle a:,tiliet-r.iii het wetsroorstel blijkt dat de \vijziging v.iii artikel 337 Sr iii het
liclit iiioet \\·ordeti gezien vati verordetiitig 3295/94 en her TRIPs-verdrag." 1)eze

511     /'/,/f(: 1 )')-1. (- (,1.3. p. 81
31        /'/,/:(; 1,/')4.(' 61.·7(). p. 87.
5 2           C : ( ) N l ( 21 M I S 1  27 (,  d e f-.

53        1 ). .1.Niliet \ .m het \\·ers\·<)01·:rel l.i.ir i em i·zill Ilte I .„I r„·ilti,1 11*.1.111: cle \\·er.\\·Ijzigillg ,·01gt ille,le zilt
\ eroril:,ii,ig 32').5 ' c,-1. 1 )eze expliciere ver\\·1.17ilig 10 111 11.111 illet ile el,e,1 ilie cip Eurcipee: tii,·e.1,1 w,irden
ge telii „,cir 7m er :r .pr.1 ke fs wli een fitilarie N am ti ile Filropes: lircm \ m Lic A·et uit,lrukkelijk liioet
bltikell. /.te 3 6.3.1.(,i·trigeli: ira.it lier TRII'4-,·el·dr.ig ,-mr lier .len·(·im·,11 tin 7'1,1,/c· Ri·/,in·,1.-1 7,<·ct., „1
b,m'a,di,!01'cny Ri,:lii.. l ier 1, e:11 billage 1.iii h et op 1 5 .,pri 1 1 44 4 te Marrake, h „11,1:i·teke,ide Vcr-
drig t,ir cipric'h[ing \·.1,1 de Wer:1,111.ilidelsi,rgatii .atte. Zie Wichers Iloeth 2111111. p. 6-8.
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wijzigingell zijil nier specticulair. Iii artikel 337 Sr werd roor de \\'ets,rijzigilig de
iii\·oer (zotider de beste,iitiiitig oiii \reer uit te roerell), lie rerkoop. her te koop
aatibieden, het atleveren. uitdelen eti iii roorra.id hebbell r.iii zo\\'el False, \·erralste
of wederrechtelijk zen·aardigde iiierke,1 als drie verschille,ide n·pe,1 '„·areti gecri-
mitialiseerd. In de wets\Vijzigilig liiede ila.ir a.itileiditig rati fircirile,iitig 3293/94 6
hieraaii her doorvoeren en uirroereti toetevoegd. Bij IiCI 'ill roorraad liebbeti
wordt het bestanddeel 'tell verkoop ot- rei- ilitilelitig' ge0chrapt.  Verder wordr eeti
11ieuu· otiderdeel onder lid 1 gebracht. waardoor - korI gezegd- '\\·areti' die \·alse-
liik hetzeltile tikerliik vertotieti als eeti tekeiiitig of tiiodel \\.1.11-c,r ceti .11idci  icclit
heeft otider de werking van artikel 337 Sr wordeti gebraclit.'+ 1)e 1.1.irste grc,te
wijziging is de toevoegiiig rail eeti Iiieii\\· lid lilet her oog op hit beroepw- eii be-
drijts,iiatig plegen van de gedragitigeti die iii her .irtikel cetiti.7.11 st.1.iii. \\ .,arbij illet
Iiatiie het TIZIPs-verdrag een rol speelt. Watitieer hiervour Voldoe,ide be\vijs is eli
de rechier ook de overtuigitig heeft dat de berri,kketie dit teit hecti gepleegd. k.iii
eeti gevatigetiisstrat'vati 111.ixi111.1.11 vierjaar wc,rdeti opgelegd ofecti geldboete \·.111

./

de vijfde categorie.

1 )oor de ,\·ijzigitig vaii artikel 337 Sr Ie koppeleti aail inter,latioliale at-spraketi legt de
tiationale wergever deze context a.111 de basis v.iii liet wersvc,orstel. 1 )at blijkt ook lik
verschilletide kanierstukken. Ilegehiiatig wordt naar heide iiiteriiatiotiale atfprake,1
ren\'ezen. waarbij her priniaat bij de verordetiitig lijkt re liggell. ZO liierkt de
111itiister onclubbelzintiig op dat het wetsvi,orstel eeti verdere uitwerkiilg geett .1.111
de artikeleti 2 eii 11 uit de verordetiilig."'

Iii de kaiiierstukketi zijn overwegitigell re vitideii die zijdelitig  betiekking
hebben op het n'pe rechtsilistrunielit. Zo stelt de tiii,iister dat het wetsvoorstel de
regels van de verordening otiverlet laar eii dir er geeti gevaar besta.it rooi strijdig-
lieid 11ier ot-verschil iii uitleg van de verordetiitig.'- 1)e tiacirtik ligt op de \·rijheid
die de ilation.ile wetgever ter beschikkitig st.iat. eti iliet op de gretizeti die aaii de
1110gelijk tioodz.ikelijke dati \\·el rrijbliivetide iiitvoeriiigstiiaarregeleti ziiti \'etboti-
deti.38 Op niotiietiten dat de wergever iii atwijkiiig r.7,1 de rerordetiitig tc)t \·erder-
gaande niaatregeleti wenst over Ie g:ian. wordt di,or ledell rail de volksvertegeti-
woordigitig een algetiiene \'raag gesteld over tiioeeli ike strijdiglieid i,iet of- ·er,chil
iii uitleg van verordening 3295/94.9.' De reactie r.111 de illinister ii meestal neiltr.lai

54       Arrikel 337 W 1 011,1.1 : St.
33 Artikel 337 lid 2 Sr.

5 (,    k-,111,·r., litkkt·11 11 1997/9,9. 25 474. lir. 6, p. ,.
57       K,tii,crstilk'LY·11 // 1<)97,VH. 25 474. lir. 6. p. 5.
5%        1 le VVI)-fraccle geeti een .ill.IA·*e v.111 de ei+eli die 211[ eell , m,r,icillitg \·li ,rti likiell ell \·.111 Lie grellzell

, ail ile u·e[ge,·er: "(7\·er her flgelile:,1 1, .le VI'| ) /Cel· telligll(,ll,lell,1 .il. her g.1.,t ,)111 Iici e.\I.1):tet.bet
uitgebreid ,·erralei i %·.11 1 Europek \·eror,letii i igeli iii Ne,lerld,1,12 1·:gelge,·mg. 111 ilit ge\ .11 k.111 de \·eriter-
g.imde \\·etteluke worztenmgechter „·ordeii gebillilk[." /.ie //,imt·hit.ecil // 1998 M*). iii .97. p. 6466.
Jamilier icdar niet bli.lkt u·ar de rede,i i  \·c,or ileze ';,iepele' cip,tellilig. 1, her omd.i[ de \ er irileittllg inet
tcit a.ilipa.sing iati het irrafrecht frrekt? Hieruit bll.ikt dat :ell li.illere· t„:liclitillg .„1110 i eli.elilk 10.

59     Zie liu\·oorbeelii K,itiicr.,ttikki·,1 11 1 ')97/c)H, 25 474. 111·. 4. p. 3.
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\·ati a.ird. eti betreft iii de regel '\\ ij Ifiiketi weliswa.ir af m.,ar vati strijd is geeii
0prake'. Zij,1 uitgaligsplint is dat de eetivoriiiigheid vati het Europese reclit niet iii
her gediiig is otiid.it "(.  .) de verordenitig de lidstateii vrijlaar iii de wijze waarop zij
er\·oc,r ziilleti zorgeti dat de goedereii Iiiet iiieer op de 111arkt wordeil gebracht. -/11

(14,k .11 is - volge114 de illillistel - rati strijdigheid Keen sprake, dergelijke vrageti
behoe\·e,i eeti itihoucidijke reactie. Inzicht verschaffeti iii de complexe wereld \·an
de Europese Unie eii haar inst:rutiietiteti. eii de gevolgen daarvan voor de tiationale
ftrafrcclit„plegiii•. is r.711 toege\·oegile \\ ,7.irde.»

Ziet de tiiinister de \\·ijzigitig r.iii artikel 337 Sr als het treffeti vati verplichte
uit\·oeriiigs,11.1.itregeleti of-is hij een atidere iliellilig toegeda.111? Uit her geheel aan
beleidsdoctitiietiteii blijkt niet otioiiistotelijk dat de Nederlandse wetgever de wijzi-
gitig \·.111 .11 rikel 337 Sr ziet .ils eeii aatirtillitig op de bestrijding \'.111 11,1111,aakte of
door piraterij verkret:eti goedereti. w.1.irtoe de Europese Utiie niet verplicht. Het
zou verlielderend zijii gen·eest w.in,ieer deze constateritig weI uitdrukkelijk zoii zijn
rer,iield. Niet alleeii zozi de tiatioiiale wergever hieniiee kenbaar maketi dat de
ketitiie over her recht van de Europese Uitie iii orde is. ook zou daarbij de rol v.iii
de \·erordetiitig iii relatie toI de wiizigiiig r.iii artikel 337 Sr aaii helderlieid hebben

gewotitieii. Het wetsroorste] is roor diegeneti die er met een Europees oog tiaar
kijketi \\·eitiig helder.

Watitieer de wijziging van artikel 337 Sr zoii strekken tot de noodzakelijke
ilitroerillu r.111 \·erordetiitig 3295/94 - lietgeeti een otijuist st.indpunt zou zijn"' -
zoii het aanbereletis\\·aardig zijii ge\\'eest dat de Nederlandse wergever had geexpli-
citeerd welke pliliteli vall de verordeiiitig leideti rot welke aanpassing van n.itioiiale
\retee\·itig. 211 w.1.11-0111 tot de gekozeii wijzigitig wordt overgeg:ian (waarbii zoil..

11ioeret] Frordeii gerefereerd :7.1,1 de eiseti die ilit de verordetiine voortvloeiell).
Itidieii de natioliale \\·etgering.11 \'oldoet aa,i de Europese eisen. of watitieer eeti
atidere \\·er da.in'ooi- u·oidr aatigepast. Zoll dat - ralizeltsprekend - 11]oeteli wordeli
.iatigege,'911.

6.4 De verschillen tussen verordening 3295/94 en artikel 337 Sr

geanalyseerd en verklaard

Uit de \\iiziging vaii artikel 337 Sr tiaar aanleiditig vati otider andere verordetiing
3295/94 k.iii „·orde,1 opgeii,aakt d.it de iliitiister het we,iselijk acht de strati-echtelij-
ke regelitig ten ,7,itizieii r,in de bestri-idiiig rati tiageiiiaakte ot-door piraterij verkre-
ge,1 eoedereii a.1,1 te scherpen. 1)it is eeti kezize waartoe hii tiiet was genoodzaakt op
grotid \'ati eeti Eltropise \·el-plichting. Nit ill het \\·etsvoorstel regeliiiatig \rc,rdt
teniggekoppeld ilaar de itihoud vati de verordetiitig is her desondatiks interessant te

(,11 K,mic·r,titi,k,·n 1/  1 ')97  98. 25 474. lir. 6. p. 5.

(,1        W.11111eer dir her st.indplim \.1,1 ile \\·erge\el· 7021 zilii ge\\eevt. \\·.14 a.ilili.ikitiga.iii de WEI) de heste eli
111. I .[ eet„ (,ll,hiC \  lt7e ge\\·:e t „111.laI) ,ic Elit „P,se Lii[\ oertilg,plicht te mlilcui.
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kijken naar de verschillen russell de Nederlatidse strafu·etge\·itig eii verordeilitig
3295/94. Iii hoe\·erre tieenit de retgever tiatiotiale strafreilitelijke waardeti nice bij
de wijzigitigen die hij wellst door te voeren?

Iii de eerste pla.its komt - niet het oog op her verbod - de keuze vaii de natio-
tiale wetgever ten aanzieti van de instantie die liloer oordelen over de Stiltus rail de

goedereii .1.111 de orde (§ 6.4.1). Vervolgetis worden de gedragitige,i vati het verbod
uit artikel 2 verordetiing 3295/94 besproketi (§ 6.4.2), eii de itibreuken op recliteii
op tekenitigeti of niodellen (§ 6.4.3). 1).aariia wordeti de veischilleti Iusseti enkele
cetitrale begrippen geanal\·seerd (§ 6.4.4). Teii slotte zijn her 'iii voorraad hebben' (§
6.4.5) en de stratbedreiging a.in de beurt (§ 6.4.6).

6.4.1 l'astsn·/14·i, statils goed,·rt·,i: i,ibri·,14,roci·ditrt·

De verordening legt aan de lidstatell de verplichring op 0111 sancties v.ist Ie stelleti
voor inbreuken op het verbod uit artikel 2. Op grotid ran de itihoud van her ver-
bod kaii wordeti gecoticludeerd dat saticties pas dati kuinieii volgen ualitieer een
bevoegde autoriteit heeft bepiald dat het nagenia.ikte of- door piraterij verkregeti
goederen betreft. Hierbij wordt verwezeti tiaar de procedz,re iii artikel 6 vati de
verordenitig. hi lid 1 stait dat het 1110et gaaii otii eeti bevoegde autoriteit voor eeti
beslissing ten priticipale. Iii de preatiibule wordt uirdrukkelijk overwogeti dat de
"(...) verordeiiitiggeetiatbreuk doe[ aaii debepalitigetivati de Lid-Stateii betreffi ii-
de de bevoegdheid vati de gerechtelijke instatities en procedures.""2 Bij dir alles
illoet wordeii voorkoiiien dat de vrijheid v,111 de rechtiiiati•,e liatidel \\ ordt

2-1

aangetast.
De niinister van Justitie huldigt het statidpunt dat de verordenitig eeti civiel-

rechtelijke procedure voorschrijft otii te status van de goedere,i te bepale,i. 1).ir
..t.,

ititgangspunt wordt "(...)  weinig effectiet- eti daaro,11 weiiiig wenselijk geaclit.
Deze eigen beoordeling oilderbouwt de niinister door te wijzeii op het t-ek dat de
strafrechter toI op hedeii altijd zeltstandig heeti kiinlieti vaststellen of-sprake is V.111
11.1111aak ot- piraterij.'14  hi de tweede plaats tieetiit her strafrecht volgetis de tilinister
een bijzotidere plaats iii. De toegevoegde waarde van de straffechtelijke regeling ligi
juist daar waar douane en opsporitigsdiensteti los van verzoeken van rechthebbendeii
op tiageiiiaakte ot-door piraterij verkregen goedereti st,Iiten."R Een ziitspr.tak vati eei,

(,2       Verord:iii,ig.3295/94. pre.imbule. tielide c)\·em·egiiig. Iii eeriler: ,·ers,e: wii deze ierot·Lielling „·.1, ile/e
m·em·egilig imweriger. Zie Pli/(1 1993. C 238/9. p. 4-1(1: "C),er\\·ege,ide J.it het liter her tii,[elleli
r·.111 deze procedu re te bere i ke,1 doel ge en coli i,i m n,i m,1 i rc be pal iii gen w re ivt \\·.it de .Ia i m·il z ilig b et re ti
w·.ati her rechterlijk gezag d.1 r be,·oegd i s v )or d e \ ·. vt,te I l i l l g ci t d e \· oor liet \· rij e \ ·e rk ee r ot- tel l ,1 i r\ · oe r

.milgege\ell refpectie\ eluk de tij,1:11. eeli doonocrregelitig m be:lag ge,k,iiieti go.,1:re,1 11.ige,iwkre
re pectie,·elijk iloor pir.,terij verkrege,i goedereii zilii, en e,·elititin teii .1.11 izieli ,·.111  le \\·Uze n·.tarop d.it
ge z.ig 1110:[ 1,·orde i i gea,lieerd: dat het. \1·,1.Ir coi i iii iu 1 1*111[.lire *,·etge,·111% ter z.ike cilitlit·eek[. ,li : i ivi g I tc
bepalen dat het bedoelde bevoegile gezag over de .Iali d.it gezag ,·ilorgelegile z.ikeit bedilit .1.111 de 11.lilli
v. ii de criteria ilie  ·cirileti ge h. i,teer,1 01 ii \·av w vtelle i i Ot-m de berrok keti Lid- St.1.it \·en·.1.irillgde L:„c -
ilereli ile rechteli v.111 ilitellectuele eige,1.10111 *clietideti.

63     K,mi,·r.,111£'ki·it U 19)6/97,25 474. lir. 3, p. 4.
(,4     K-,litic,·.,ttikk,·11 11 11)96/97,25 474. nr. 3. p. 4.
(,5     K,utic·r·.,1111'£7·11 11 199(,/97.25 474. iii. 3. p. 4. Iii[er, 00.111< 10 ilat her Ec<,11(,1111.cli :11 S„£ 1.1.11 (. Oliliti< Ill
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ciride recliter is alleeti niogelijk  ·atitieer de houder vati het recht eeti dergelijke
pi-ocediti-e vt,irt.

Ledi ti v.iii de 1)66-fractie lijketi zicli zorgeii re 111.iketi over de iii\·iillitig \·ati de
rrijheid die de tiiinister zich toe-eigetit. Zij \·ragen zich at- ot-er ge,·aar besta.it roor
•strijdigheid of-\Ti-schilleti ttisseti de veri„-deiiitig eti de Nederlatidse wetge\'ing. eii iii
hoe\·erre d.it deze kutitie,i leideii tot verK.irritig <,ver de eeti\·ortiiigheid \'.111 het
Etiropese reclit:" Verder zijn zij her eens tiiet het "(. .) ilitgatigspunt vati de rege-
ritig dat gedragitigeii lilet betrekkitig toI 11.1111.lak en piraterij op IicI tiiotiietit dat de
douai,e erop Gtitit stratbaar dienen te zijn. illaar zet[teill ,·raagtekens bij de potentiele

„"liatidelsbeleiitiiierde werkitig die hierill schitil gailt. De 111itiister atitwoordt dat de
getiia,ikte ketize de bepalitigeti r.iii de verordetiitig tiiet doorkruist. Hij beii.idrukr
d.it her reeleer zc) A "(. .) d.it de \\·etswijzigitigeti iii her verlengde liggeti vati de
doelstellingeti r.111 de rerordetiitig. 9.',M

Hiertiiee #·ordt - zo Iieetii ik a,in - geret-e-

reerd .1.iii  hi't \-erhilidereti r.iii lier op de 111.irkt bretige,1 vati  11.igetiia.ikte of- door
pir.iterij rerkregeti goedereii. 1).iartoe tiioeten lidstaten 111.latregelen neniell waanilee
de c,11\\'ettige gedragiiigeti di,ehiiatig  ·orde'11 bestredeti zi,tider de aantastitig \·ati de
\·ri-i licid \'ati de i ecliti 11,1 tige liatidel. D e 1111111,irer H'ijs t. iii et gelieel 0113 11ist. op h et teit

d.it op grotid \·ati artikel 337 Sr "(...) spoediger dall door de verordellitig wordt
„0"rereht. kati „ 01-deli visrgesteld of.71 dati tiiet Api-,ike is vati verboden gedragi,igeti.

Zijiis itizietis vult de Nederlaildse regeling de doelstelling vati verordening 3295/94
a.111. Te\'e,10 is Iiij \'.111 lili'llitie dat door dize keuze de eenroniiigheid vati het
E.ziropese recht tiiet op het spel st.laI. 1)e verordeniiig 1.iat de lidstatell vi-ij iii de
fr·ijze \\·adrop zij ,·erhitidereii dat Iiagetii.i.ikte of-door piraterij verkregeii iroedereii

..

c)p de 111.irkt \\'arden uebracht. Verder merkt hii op dat - tiiet het oog op atidere
lid0tateii  ·.iii de Eurc,pese Uiiie - her best.1.iii \·.111 zowel eeii cirielrechteliike iii-

1 1bretikprocedure als rtrafreclitelijke beschertiii,ig geeti uitzotidering is.

Ilet u Irgel,i·.1, Iii,· .1,1 5 le. „, c i· lier 1 „,)1·,rel \·<)(11· dc \ er, )1-det illig „„k „·:e. „11 hi [ t: it ilar Iici \·„,iritel (itit-
c! 11,1:Ilik ,.,1, ile diti :11£]C\e \·:1'.le) 7\\1164 ,)\'er , )pri·edeli il<M· ,le d ,il.ilie ,)p elgeli Immtiet-,0„k zii er-
k, ilt <1.it ,)111\ .ilil,t 1-,4 de il<,(,1 ,1(,u.itic-111'.pe,·cle ,)1' gi)„lerelibe„·egilige,1 ilitge, Iici-cle ccilitrole,I. iii-
bre,Ike,1 \\(11'liell \·.1,rge.reid. 1)erli.11\. i. her "(...) Tim·(,11,1 Lie \·erordelilligre \·ooizie,i iii liet aililit.-
|1,1|\·e ciptred: 11 \·.111 ile d<>u.alle. I ii die ge\·.ille„ \\·.1.1 nii de d  u.i iie .ils ce, ue J eri,ioed I d.it ce11 111 te k 1.1-

reti p.irtii 11.1111.1.it: lie\,iI. 70ll /11 (...) direct 111„ete,i kutiiieti cipired:11." Hierbil i: ,·.111 bel.),ig. 70.11, iii
i (,.3.2 \erii,eld. d.it het (-„11 11[6 m-en\·cic)g dat het open b.i.ir m m istene de be\·ciegdheid mciet k rilgen
0111 (,F' 41'(111,1 \.Ill ..11*lmklir.11|le!.ing:11 iii [: gi·Upe]1.

(,(, %,1,11,·r,ttiLL·i·,1 /1 1 ')c,7 ·')8.25 474. nr. 4. p. 3.1-ed:,1 \·.iii de VVI )-tr.ictle \·rage,1 7icli 111 litier.tlgellieile

7111 .lt (11-,le Illilliqi 1· 11 liw·hieii k 111 t,iell,·htell \\·.1,11·(1111 de regenng \·eriler 1,·et i.[ re g.iali d.iii w.iar[„c ,le
,ei·„i·clettilig ,-erplichr. K,ink·i:,titki·i·it /1 1 M7·98. 25 474. iii. 4. p. 2.

9
K,1,114·r.,11,£·L· ·11 1/ I w7 ')8. 25 474. iii·. 4. p. 2.

9
K,itit,·rs/,it·L·,·i, 11 lt)97  H. 25474. iii·. (,. p. 5.

8 k.im·r..1,11·L·i·,1 1/ 1 ')')7 ·98.25 174. m. (v. p. 5. Ik \1'1| liptile ke,1 d.ir ee,1 liltg.mg.pllilt \·.iii cle \ e ordeti m iz

1, d.ir .p,„ ilig de .r.irliS \'.111 Lie g. iedereti ililiet \\·cirden , a,rge.teld: 711,1 ze .11 d.m nier i}age,11.1.ikt „t-,1,„ir
piraterii ,·erk regel i. 1 )e be.mt„ cior,11 ng \·m Lieze ,·ra,ig :peelt eeti grote ri,1 bli de rei htff·r.I.ig „·.1.irc)·er
de 4 1·., frech rel· d ie,i r te lie:l is,e n. 11.1 111:luk *it-er 4 pr.1 ke i„ m ee ii  ·cri, oden gedr.141 tig op griii iii \ .in .11·ti-
Lei .3.17 fr.

711     K,mici.:titi·k· ·11 1/ 1997 · 9> . 25 474. iir. 6. p. 5.
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Naast de Betieluxwetgevitig en de illogelijkheden bij lie ciriele rechter. waarniee
aan de Europese verplichtitig is voldaail, kiest de ilatiotiale werge\·er roor eell
aanvzillende regeling in stratwetgevi,ig door liliddel vati a.itischerpitig ran.irtikel 337
Sr. Iii dit artikel staat - zoals de tiiinister zelt a.itigeeft - de satictioiieritig vaii str.it--
waardig gedrag ceticraal. De vraag is ot-iliet dir extraa[:ie de sri-ekkitig vati de veror-
detiitig niet wordt doorkntist en ot-de rechtiiiatige handel iliet wordt beletiitiierd.

Naar :ianleiditig vati de keuze vati de natiotiale wetge\·er kall er cell probletiia-
tische situatie oiltst.1311: gezie11 de autonotiiie van de strafrechter is |let tiiogelijk dat
zijn stalidpilnt niet overeelistellit tilet het oordeel van de ciriele recliter.-' Walitieer
bijvoorbeeld alleeti de strafrechter vati illelling is dat he[ 0117 eeti 11.igeiliciakt goed
gaat, wordt vanuit her oogpunt van de civiele rechter de rechitiiatige haildel be-
letiitiierd. Daarbij otitstaat bij de houder van het recht wellicht eeti otigetiiakkelijk
gevoel. Juist bij de rechter die pritiiair zijii belatigeti dietit, krijgt hij geeii bescher-
illilig. Voor de verdachte geldr lilin ot' tiieer lietzeltile, alleell \'.iliziit eeti .riidei
perspectieti bii de tiieest deskundige recliter op het teri-eill vall liagetila.ikte of door
piraterij verkregeii goedere11 otitbreekt de groiid voor .1.itisprakelijkheid terwijl de
strafrechter heni weI aitisprakelijk oordeelt. Wanneer iii de strafprocedure tot her
oordeel \\·ordt gekotiien dat de goideren 11iet Zijil ilageiiia.ikt. eti de ci\·iele rechter
het tegenovergestelde standpunt huldigi, wordt de rechtniatige hatidel beletiitiierd.
K or[0111: zolaiig de uitspraketi vati beide rechters overeenste111111en is er Keen eiikel
probleetii. Dat is anders watineer er sprake is van - de wellicht theoretische katis op
- eeti verschil.

Er zijii tiog andere (eventuele) problenieii die de aaiidacht verdietien. Tijdetis
een debat iii de Tweede Kamer stelt Dittrich er twee aaii de orde. Hii is bezorgd
over de deskutidigheid van de strafrechter: kati deze de civielreclitelijke vraag be-
antwoordeti ofer sprake is vati nagetiiaakte dati wel door piraterij rei-kregen goide-
reti? Oiitbreekt het de strafrechter niet aan kentiis? Uitera.ird kati er een deskundige
wordeti geraadpleegd, zo denkt Dittrich illet de 111itiister 111ee. 111 7ar daardoor wordt
de stratprocedure nog latiger. Het arguinetit dat spoedig ditidelijkheid wordr verkre-
gen. konit dati te vervallen. Teti tweede is hij V.111 iliellitig d.it de procedures o,ider-
litig nioeteti wordeii atgestemd. Het kan bijvoorbeeld ziin dat alle rele\·alite iliti,r-
111.itie iii het strat-dossier is opgetionieti eti dat daardoor de civiele partij izier over alle
benodigde intorniatie kati beschikketi.-2

Met de wijzigitig van artikel 337 Sr wordt de doelstellitig vati de verordetiitig
als zodatiig tiiet gefrustreerd. Wel z.71 in de rechtspraktijk rekenitig tiioeten wordeti
gehouden niet bovenstaatide punteil, die tot een otitoeliatbare situatie klitilien
leideii. Iii de k.ziiierdebarteii wordr iiirdrukkelijk bij pr,iktische eletizeiltell .tilgestaail,
zoals het niogelijk ontbreken van kentlis bij de str.it-rechter over auteursreclitelijke
z.ike11.73 Hierbij is van belatig te nieldeti d.it artikel 337 Sr iiaurvelijk  wordt ge-

71         1 )e vtrafrechter A iltit,iet·* liter gebotideli .im liet oorileel ,·,in de ci\·iele rechtei·.
72     /1,ui /clitle ·11 // 1997/98. m. cm. p. 64711.
73        H,mic·hiti„·ii  //  1 ')97/')8. lir. 97. p. 6471.
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bruikt.-4 Ofiii de praktijk boretistaatide situaties zich voordoen, waardoor de doel-
 telling v.iii verordetiing 3295/94 eretinieel wordt doorkruist, is de vraag. Deson-
datiks was het 11iet on,retiselijk geweest watineer iii het wetsvoorstel liallwkeurig
\\ .10 stilgest,1,111 bij de rei-lioi,di,ig tuffen de verordetiing eti (alle relevatite) liatiotiale
regelge\·ilig op dit teneiti.

6.4.2 Ill IICI irili' 1,Crkier breillicti, iliti,ocre 11 eli ti,edentitvocre,1

Met de wetswijzigitig wordt het 'doorroeren' en 'uitvoeren' aan de gedragingen vaii
artikel 337 lid 1 Sr toegevoegd. Vet·der is de formuleritig 'invoeren zotider kiaarblij-
kelijke bestetiiiiiing 0111 \\·eder re warden uitgevoerd' vereenvoudigd: sleclits het
begrip 'itivoereii' is opgenoiiieii.-' 1)eze wijzigingen houdeii verband, aldus de
111itiister \·.111 Jilstitie, 111er het bepaalde iii artikel 2 verordenitig 3295/94.-"

1)e Nederlatidse Tr·etgever kiest geiiiotiveerd voor een atwijketide forniulering
Iii de tiieliiorie rati todicliting geeft Iiij aan dat de verordening niet wordt gevolgd
op basis raii dezeltile gronden die zijn aaiigedrageil bij de atwijzitig van een iii-
bretikprocedure.-- Vaii belang is de atitotioiiiie van de strafrechter ten aanzien van
de vaststelling ofer sprake is v.111 nageiiiaakte of door piraterii verkregeti goedereti.
Iii de t\\·eede pla.itg \\·ordt beiiadrukt dat de waarde van de strafrechtelijke regeliiig
jitist is gelegeti iii de situatie dat niet door toedoen vati een rechthebbende nage-
maakie of- door piraterij verkregen goederen worden o,itdekt, nicaar de douane en
opsporitigcdietiste,1 da.ir zeltst.indig op stuiteii. 4

1)e dou.inerechtelijke begrippeti uit de rerorde,iing zijii iiaar de liietiing rati de
\\':Ige\'el' te beperkt. ZO wijst de tiliilister op her ondersclieid russell 'iii het vrije
\ erkeer bretigeii' en 'invoereti  V.iii het eerste begrip is volgens de nlinister iii de
dotiatiepraktijk pas Gprake "(.  .) itidieti \·olda,in is aati de vereiste douaneti,rnialitei-
reti. Het gebruik rati dir begrip zozi 11iet zich liieebretigeti dat de stratbaarheid van
her •redrag atliaiikelijk \\·ordt gesteld vati de lilate \\·aarin is voldaaii aan de douatie-r'

furilialiteitell. 1)it Zoti tor de otiweiiselijke situatie leiden dat strafrechtelijk optreden
tiiet Iiiagelijk if bij nagetiia.ikte ot-door pifaterii verkregen goederen die weliswaar
iii het 1,1,id biiinengekonieii zijii. Illaar nog tliet zijli itigeklaard. Het feitelijke begrip
ill\'ocr ketit deze beperkitig niet." 4

0111 die reden zoekt de tiationale  ·etgever.iatisluiting bij de begrippen inzake
roorbereidingsliatidelitigeti. artikel 46 St.81' Hierin kan een beroep op de wetssyste-

iii,itiek n·arden herkend. Blijkens de desbetrettetide ilieniorie rail toelichting bete-
Ketie,1 'iliroeren' eli 'doorroere,i' dat iets bitilieti ot- over het grondgebied van

74       1 let pi·1111.i.it ligr bi.1 de lic>uder \·,iti lict recht. Zie Wicliers l ioetl  211( 111. p. 477. Lie i)ok p. 2(14 eli 29H.
75       C) k 14 her c)(ignierk bu .1,1 \·cni,1.1,1 h:t,beti' Amien re ,·en·alleii. Zie 5 6.4.5.
7/, K,mic·i, titki·i·,i il 1 ')96, 97.25 474. 111·. 3. p. 3.

77     7.te 6 6.-1.1 · K.um·i:stitib,·11 1/ 1 996/97.23 474. nr. 3. p. 4.
78

k,titit'i·.,·ittkil·tit // 1 J  6/')7,5 474. m. 3. p. 4.

79     K.titi,·i·.:·titki' ·it // 1997/98.25 474. lir. 6. p. 5.
811       Iii pl.1,ir* ,.1,1 de d<,ilmereclitelilke begrippe,i uir de wrcirdeliilig \\·ortit .1.insliliting gezochr  '(...) bu de

begrippeii  m, ocr'. 'ilci,m·cier  ei, 'uir,· ier' 7,i.11  ,<,orkoii,eiide m artikel 4(,, m her Wettioek \·.iii Str.it-
reclit." K,tim·i:wkIY·,1 1/ Ic,(,6, c)7.25 474. iii. 3. p. 4.
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Nederland wordt gebracht.St Volledigheidshalve 111,7.ikt de ininister ten .iatizieti v.iii
artikel 337 Sr ilog ilielditig van de betekenis \·ati het begrip iik\'oereli. Hieriiice
wordt gedoeld op het "(...) buiteti het grotidgebied v.in Nederlatid brengen."xl

Ten aatizie,1 vati zowel 'invoeren' eli 'doc)rvoereil' alsook 'uitvoerell' sluit de
niinister aimet de over\\·egitig dat door de drie temien "(...) strafreclitelijk optreden
tiiet het oog op de bestrijding van natiiaak eii piraterij (...) reeds tiiogelijk I\\ordtl
bij bewegillgen latidinwaarts oflatiditinvaarts en staar ill zekere zi,110< \·Illl lie iii de
rerordeizing beschreveti procedures."M' De procedures zieti op 11ier tiatiie de betrok-
keiiheid van de douane bij de aatipak VAll lia„et,1.1.ikte ot- door piraterij verkrege11

t.'

goederen iii de verordetiitig 3295/94 (zie artikel 6). hi de Nederlatidse regelitig is
deze koppeliiig, zoals aatigegereti, bewrist acliter\\ ege gel.it)eii.

Eeti klein detail, illaar desondatiks belangrijk 0111 Op te liierkeli, is de Zilistiede
dat "Idle verordening wordt niet gevolgd w.it betreft de begrippeti 'iii het \·rije
verkeer brengeii'. 'uitvoereti', 'weder uitvoereti' eii 'otider schorsiiigsregeling placit-
seti''.,984 Uitvoeren staat weI degelijk iii arrikel 337 Sr. 1)e wergever iii.1.ik[ Iiaar alle

waarschijiilijk 'autotii.itisch' de koppelitig 111(t de voorbereiditigsh.iiideliiigeti eii iliet
niet artikel 2 verordenitig 3295/94. Uiteraard staar het de wergever \·rij deze keuze
te 111aken tlll artikel 337 Sr als eeti a.invulletide regelitig kan worden bescholin·d.

Door de gekozen bewoordingen is op dit punt de reikwijdte van artikel 337 Sr
ruitiier dati verordelling 3295/94. Watineer iii het tiatiotiale artikel dou.inerechtelij-
ke begrippen zouden zijn opgetionieii, zou strafreihtelijke a,insprakelijkheid lilitider
snel kutineii worden a.itigetiotiieti d.711 nii het geval is. A.in douatiereclitelijke eiseti
behoeft in de huidige situatie initiiers nier te zijii volda.111:5 Hierdoor is de groep
potentiele verdacliteti groter. 11.,artegenover staar dat een uitspra.ik v.111 de strafrech-
ter - iii de visie vati de minister - relatiet-snel duidelijklieid biedt otiitrelit de stattis
vati de betreffetide goedereii. Op grotid vati artikel 337 Sr Ir·ord[ her op de 111,11-kt

bretigeti v:iii tiagetiiaakte of door piraterij verkregeti goedereti zoveel 1110gelijk
verhinderd eti kati eeti doeltret}-elide bestrijding plaatsvitiden.

Nii iii Nederlatid op grond vati de Betielurwergevitig is vold.1.111 .,an de uit-
voeringstiia.itregeleii die uit veroidenitig 3295/94 voortvloeien, is er echter iliets 1.111

de h,ind. Zolatig de Europese oorsprong tiiaar ketibaar is, de doelsrelling v,in de
Europese regeling - waaroilder de bescherniing van de rechrillatige handel - 111.7.ir

81         *wmwikk ·11 // 199( /9 1, 22 268. lir. 3. P.  IN.
 12        K,li,u·r.,·ttikk, ·li ll i 996/97. 25 474. m. 3. p. 4.1 ):,e 'willedighei,ix|lal, e' 1, m·erigens 111 ile meliti)ne \ .iii

toelichtilig g.eki,ilicii n.,ar .ianleidilig \·.iii her •ld, ieS \.111 de Id.ld Vall St.lie. 1 )eze coliwreerde m de eer-
:re veni: 1.in de meittorie \·.111 toelic·hring een oluitistlieid: het *·o,intel ,·.iii wer rcir u·liziging ,·.111 Iici
Werboek \·ati Stratrechr 111 z.ike de s[ ratliaarhei,1 \·.in \·oorberci,liii g4 hm,le Ii i ige ii zc,u uitie g ge, el i zi\·er
de teri11 'itit\·oere 11'. 1 ):ze fori 1 illeritig koin[ ecliter 111 her bette tfe i ide i\·eM·oorftel lile[ 80 r. Zie K,1-

m·i:,ttikkv·i, 1/ 1996/97.25 474. B. p. 2.
83     K,mii·i.,itiL,£,wi 1/ 1996/97.25 474. m..3, p. 4.
H4     K,ii,i 'i·.,ti,1,£,cit 1/ 199(,/97.25 474. iir. 3. p. 4.
85       1·lierlite: kri.Ig[ ile b: truding ,·,iii Ii.lgeiti,1.ikre ,)til.(ir pir,iteri-1 ,:rl,regeti gi)e,lereti (i\:rige,1% eeii liteel·

repres,iet-k,trakter. Vergeluk 1 )e Hiillu 21111.h.. p. 54.
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iiiet wordt doorkruist eii de \Vijzigitig Vall artikel 337 ST niet de unit-ortiiiteit op dit
teri-eiti nadelig benivioedt. Op al deze pulitell doeti zicli 11aar tilij11 111eizitig geeti

probleiiie11 roor,

6.4.3
Hi·t=('1/11(· itin'rlilk' ,ils i·tii kki·lit'tw efilic,di'/ =011(/ti tot·st ·1,1,111,1.e i,illi dc· hottch·r

t'i111 IICI 21'(lit

1)e 11.itic)11.ile \\its\\·ijzigilig betreft ook de uratbaarstelling van de gedragitigeii iii
artikel 337 Sr lid I itidieti er spr.ike is \'aii eeti itibreuk op een recht op reketiing of-
iiiodel. 1)e grotid roor deze wijzigitig ic gelegeti iii de begripsbepalitig 'door piraterij
rei-kregeti eoedereti' (artikel 1 lid 2 otider b verordeiling 3295/94), aldus de millister
\.111 Justitie.h"

1)e 11.itioti.ile \vergever heett hierbii gekoze,1 \·oor .1.111eltiiting bij de 0111sclirij-
vitig v.iii artikel  14 cer te lid BTMW.8- C:ezieti de juridisch bindende status vatideze
\\ it. eii het grcite bel.ing raii deze \\·et roor het rechI:sgebied  ·ati het i,itellectuele
eigeiidoiii. kati ik tiiij de ketize van de wergever roorstelleti. Dat ten a:itizien van de
beftrijdillg V.Ill itibreziketi op ititellectziele eigetidotii:,recliteti wordt gestreetil iiaar-
ik Iioetii het - theiiiatische cohere,itie is aatibe\·eletiswaardig. Door her hatiteren Vall
dezeltile begrippen tell .7.11izieti van eOn otidern·erp wordt de eigeti cotitext van de
betret}ii}de prc,bleiiiatiek beiiadrukt.

1)e Nederl.itidse bepalitig zier op eeti tekenitig of model waarop eeti ander
reclit heeti. 1)e verordetii,ig strekt zich ook itit over eeti iii het productieland door
de houder (raii een recht betreti-etide eeii .11 dati iliet overeetikotiistig her liationale

reclit geregistreerde reketii tig of niodel) geii iach tigd persooii. 1 )aarbij geld r \'oor de
„ehele regeli,ig de roonvaarde dat de vervaardiging v.in deze kopiel:n \·olgetis de/

collitillillailt.lire wetgevii}g ot- de wetgeritig raii de lidsta.it \ ·aar het \'erzoek 0,11
c)prredeti \·.117 de doualieautoriteiten wordt iligedietid. op het betrokken recht
iiibretikiii.1.ikt. Hieruit blijkt dat her oiitbreken vatide toeste!11111itig vatide houder
v.m het reclit nier autoii,atisch eeii itibreuk op het betrokketi recht bewerkstelligt.N'
Di Nederlatidse Gtratbepalitig schepr hierotiitreiit geen duidelijklieid.

Los vati deze coticrete discrepatities k.iii riorden gewezeti op eeti afu·ijketid ac-
cetit. Her ititgatigsputit iii de Europese regelitig ic duidelijk: de houder v.111 het
betretli·tide recht tiioet wordeti bescherliid. Of- vall ee,1 schetiding kati wordell

*6     K.um·i-:Ii,L·b,·i, /1 Iwc)'97.25474. lir. 3. p. 5.
87     Artlk:1 1-1 ee-e lid 131'Nt\\': "()p gnilid w,1 71ill uits|ilitend re,-11[ cip :eli tekenilig of liiodel k.iii ile

|1(,ltiler li.1.lri .111 /ic|1 1 frier[ell regeli elke \ en .1.ird]ging. 1111·<,er. liir,·(ier. 1·erko(ip. he[ te koop J.ilibie-
,|Cli. \ erlium·. her te litilir .1.,tibledeti. tent<,011 relliti,4. le,·enng. gel,i·lilk  ,f-het iii ,·ocirr.1.id liebl,eii ,·„c„
Cell \·.111 deze ,1,):leiti,len. 111.'t ]11.lu trieel of-coii)11iercieel „Cigilierk. l'im ,·cli t.l,t,1.1/11(·ile.,·i·/ ,/a, h(·tz(·//ih· 111-

It·t/tik' 1·t·m,t,111 .16 ,/,· c,·d, 14,11,·4·1-th· 1,  'emil.e t,/ lit·1.et·di 11, in· ·nA· itwth·/ ,/,tit lit·/ ,1,1,trim·,1,· sh,·ht: „it,/t·re'·:,-hil·t,· m·-
>,Itilleti t·'·rloolit  ,11,lii ctint\eritig: EAMVI.-

AS /i: 43<,k .irtikel I lid -1 \·ertirdellitig 32')5/94. Hiertii is bep.iaid liat de \·el·ordemlig met \·.til toep,lw,1,4 1:

..l ...1 (,11 g(,0,1.1.11 ilie tiier twivt:1111111114 ,·111,1: 11,)11.ler  ·.111 eeti t.ibriek.- ot 11.iii,lelsiiierk ,.ill d.it iiierk
8,117,ell 71111. ot clic ilci„r eell mrezinrecht cit eell 11.lbling reclit cit cell reclit dat betrekkilig heeti cip
:ei ) rek. mig „f ii i „,1,1 ili l l bew ill,1 w il le iliet [cie:reili m ng \·.in de h<),1,ler \·an liet reclit zu il wn a.ir-
digd. 111.1.11- Lolider ille,1. [cieste,1111111}g iii eell .irit.iIi: .11. lieci„eld iii ild  I. lillder a. \ erkeren." Lie

6.2.2.

242



1'111 4 11 lilli'ER (111 1 )ENIA&

gesproketi. is onder Midere atliankelijk r.iii zijii al dati tiier gege\·eti toeste!11111ing.
Dir is iii orereenstenlillitig ilier de illitiereilde rol die aan de reclithebbelide worilt
toegeketid. Iii de Nederlatidse bepaling lijkt de tiadruk tiiet zozeer te liggen bij de
inipact r.iii de gedragitig roor de holider rati her reclit. hi de tiatiotiale sirafrechte-
lijke regelitig wordr, iii:ifu·ijkiiig vati de verc,rdellitig, duidelijk gekc,zeii roor eeti
eige 11 redactie. Het gaar 0111 strafreclitelijke hatidli.iritig van eeti tionii. „·aarbij de
betrokkene roor de onreclit,71.itige handeling natiAprakelijk tiioet worde,i gesteld. 1 )e
oorz.1.,k v.iii dir accetitverschil scbuilt Illijils iliziells iii het Feit dat de tiatiotiale
wergever op ze|fitandige grotideti voor de iiatischerpitig v.iii arrikel 337 Sr kiest.
Ver(der)gaatide (str.it-reclitelijke) regelge\·ing wordt beoogd.

6.4.4 C .Ol'der('11. ill(illf·11 ,·11111(ittijzcti. i·11 di |1011( Cr l'illi hit Irt'|11

Uit de t\\'ee voorgaatide paragrat-e,1 blijkt dat de natic,tiale weteever 11.lar a.inleidilig
vati de veroidetiliig heeft Iiagedacht over de teriiiiiic,logie die hii iii artikel 337 Sr
wil bezigeti. 1-)e rraag riist n.zar etikele centrale begrippen iii artikel 337 Sr die tiaar
iatileiding v.111 dit wetsroorstel niet zijn gewijzigd.

Begili jarell ilegentig rail de 2(r" eeurr· is artikel 337 Sr groildig herziell.M" Iii
het wits\·(,c)rstel dat heeti geleid tot de itivoeritig vali lid 1 sub .1 ret eli tiiet d (Wet
bestrijditig 11.1111aakprodukteii)"t' werd "(...) vaii natiiaak, en  tiiet v,in piraterij  ge-

sproketi, oind:it dit beter aansluit bij het Ititertiationale spraakgebruik."'" N.,ar
aatileiditig vati verordetiitig 3295/94 zijn iii lid 1 vati artikel 337 Sr de eerste vier
onderdeleti ongewijzigd gebleveti. 011 is allecti eeti sitb e toegevoegd. 1)it onderdeel
ziet - zo.ils blijkt uit § 6.4.3 - op 'waren die valselijk hetzelfile uiterlijk vertonen als
eeti teke,iitig ot-model'. lii deze vijfcategi,rieeti vaii artikel 337 Sr lid  1  Sr kotiieti
de tertiieti 'tiatiiaak' en 'pit'aterij' niet voor. Hierdoor is het niet eetivoudig de typell
goedereti uit de \·erordeilitig 3295/94 te herketitieti iii de Nederlatidse stratbepalitig.
Iii de ka,iierstukken wordt alleen bij artikel 337 lid 1 onder e Sr geret-ereerd aan de
defitiitie van 'door piraterij verkregen goedereti uit rerordening 3293/94:2

Er zijii diverse puntell waarop artikel 337 Sr met de tekst vati de verordetiing

rci sc h ilt. Zo wordt iii artikel 337 S r gebruik get 71.,akt vati het begi ip '\\ areti'. Uit de
wershistone blijkt dat bij de totstalidkoining vati het nieilwe Wetboek v.iii Strafrecht

8,) Artikel 3.37 lid I Sr luidde \·all I iliel 1984 tor eli tiler .31 december l'B)2.lk wlet: "Ilil ,ile „pzerteli.lk

7·.ireit ,\·elke /elt-cif cip lii:Ii \·err.ikkilig wlseltik ic) irile,1 71111 1.iii de h.ilidel:11.1.1,11  ·.1,1 een .inder. i,t
1.iii hit iiterk . a,irop eeti .i]ider rei-hi heeft. c)t: ter .1.111,illidillg \.111 lierkoliist. 1 .iii Lie 11.1.1111 \.in eeti be-
pa.11 depla.irs. m et bii,·oegingi·.iii e en w rdichte handelfiia.im, cit-op welke cit-op i,·elker #erp.ikking zii-
d.imge hatidelcii.wm cifilierk, 7ll lier c,<ik met eeti gerilige.ith·Ukitig. zijii ii.igebcw,w. 1,ini,enhet }tijk iii
1-. Lircip.3 ifi,· iert zoi ider k 1.i.irblijkeli.ike beite i 11 1 11:,ig Mit i #·eder re 1,·orde i 1 11 1 tge\,ieril. \ :rk oopt. te k <)„p
a.ii,biedt. .ille\·ert. uirdeelt often \·erkoop ot'rer uitilelilig 1,1 ,·oi)rr.lad heet't. \\·cirlit ge trati 11iet ge\.iii-
geliiwr.it-\·.iii tell hoo,#te ilrie iii.1.iti,len i,f geldboete \·.1,1 tie \1Jt-de categ,irie.

91 Sth. 1992.642.1kk „·et \\·.A: 1·.iii I .imitari 1 ')9.3 M ell liter 26.1.,lill.iri 1 ')')5 geldig.

91      K,lim.1..,tilk,t' yi /1 1989/911. 21 641. iir. 3. p. 2.
4,2        Artikel 337 lid  I  oficereziet op 'hetieltile uirer'Uk al  ce,irekeritng ot-ilicidel\, .1,ircip cell .iliderrecht

heett'  Ilit 14 gell.lk .lan .irtikel 1 lid 2.ub b ,erordemilg .3295:94. K-,1,1,cr.,1,11,£,i·li ll il)96/97. 25 7-17, Iir
3. p. 5. Vergeluk 3 6.4.3.
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iii  1 886 de rei-111 wordt ingevoerd onidat hij zo algeiiieeti is.", Het begrip m,ig iii de
Nederlaiidse stratbepalitig ruitii worden opgevat, "(. . .) illen zal er dus alle voor hit
gebruik befreitide roerende zaketi otider kiintieti \'erstaaii.""+ Dat geldt ook voor de
1JMW. \\.,ariii e\·etieetis de term 'wareti' \\·ordt gebruikt." Iii verordetiitig 3295/94
is 'goedereti'het centrale begrip iii de defitiities van 'tiatiiaak' en 'door piraterij
rerkregen'. Daarbij worden ook de verpakkingen begrepen. Dit laatste wordt niet
door Iici Nederlatidse begrip '\\·aren' 0,1ivat. 1)eso,id,inks strekt artikel 337 Sr zicli
hiero\'er uir: rerpakkitigeti worden tiaast 'wareti' - zelt-statidig - getioetiid.

Nzi iii her Wetboek vati Strafrecht .11 de Betielitxwetgeving dezelttle tertil
word[ gebruikt. kati op dit punt wordeii gesproken vati het streven tiaar theniatische
colieretitie. Hierbij \·erdient veniielding dat dit streven er toe kan leiden dat de
wetssrretiiatiek iii her Wetboek van Strafreclit wordt aangetast: bijvoorbeeld w.iii-
tiger iii her \\·etboek alleeii gebruik wordt geniaakt van het begrip 'goedereti', en de
witgever op grotid van de coheretitie kies[ voor 'waren'  Deze laarste ter111 bmw,
Illet Uitzi,liciering rail artikel 337 Sr. iii twee artikeleti van het Wetboek van Strat--

ieclit \7)oi."" Her \\·oord goedereii als zodatiig is ungeveer 5() keer gebiziikt."
Eeti atider o,iderscheid is dat de verordetiing zich ook richt op goederen die

kopiel; 11 zijii of kopieen beratten die zo,ider toesteiliniing rail de houder van her
atiteursrecht of-tiaburig recht zijn vervaardigd. Hierbij geldt eveneens de uitbreiding
tiiet de 'door de hozider vati het recht in het productielatid getiiachtigd persooti: Als
zi,datiig ko,ii[ deze defilliering iliet terug iii .irtikel 337 Sr. 1)e .11 da,1 11iet gege\·eii
toestetililii,ig speelt geeti etikele rol iii her tiatiotiale artikel. Bij liet bewijs vati de
terIii 'valselijk' kan dit eletiietit wellicht eeti rol speleii. De niinister vaart iii alle
\·rijheid ee,1 eige,1 koers.

Artikel I lid 3 \·crordening 3295/94 breidt de definitie vaii zowel tlageiliaakte als
do(,r piraterii \·erkregen goedereii uit. 1)e bepilitig ziet op inallen ot-111.trrijzeti die
speci.1,11 zi-111 beftetiid voor de verva.iriligiiig r.zii eeti 111,11.1.7knierk of v.111 een goed
dat \'aii eeti dergelijk tiierk is voorzieii. Tevetis worden 0111vat de iliallen ot-inatrij-
zeii die dietieti ri,oi· de rervaardigitig Y,111 eeti door piraterij verkregeri goed. Hierbij
geld[ de roorwaarde. evetials bij de defi,iieritig rail de overige goedereti. dat het
gebruik vati de tilallen en matrilzen inbreuk illoet tliaken op de rechten Vall de
houder."H Her begrip 'waren' iii artikel 337 Sr wordt niet tiader uitgewerkt, tiiaar
slitit deze aativullitig .tls zodanig tiiet uit.

')3        4,11icit 11  1 88 1, p. 54(i: "1)e uitdritkki,ig 10 10 .ilgeiiiceii iii<,gelilk. Alle k,>opi,·.ireii. duf .ille  ciercii,le
g<):,lercii /1311 er oiider begrepen."

c)4 Lie N · )11/Laiigeitieuer/lt.elii,tielitik. artikel 174 Sr, a.1,1[el.eiii,ig 5 (wupple,iient 28. vepteiiiber 211114).

45      1\1 )\·i,11,1.Ilig:·illeuer/lieii itii:lii,k. artikel 3.17 Sr..ia,irekeimig 5 (xuppleiiie,ir 79..ipril 1993).
9(, Artikekii 174 m 175 Si.

97        111:rl,i.11, \ .iii bel,ilig „p te ilierketi d.it .1.111 her \\'(ic„,1 'gl,ell' titet .ilti.id precies dezeltile betekemlicieft
[oe te k„,ik 11. Zie \ oor 0,·er\ ·egitigeti [eii .1.,tizieii \·.111 |ler begrip  goed' 5 5.4. 1 . \\·.1Jrlil |le[ citicier
 chei,111ier '\mn,·erp' a.iii lie orde kc,ilit.

.) 8 Er m  ier ,pr.ike z 1111 .iii e e 11 ilibe u k ,·<ilget 14 de ,·<11 11 111 u 1 1.iur.lire \1·erge\'ing (,t"op gn i lid \·Jil cle 1,·erge-
\ 111% \·.111 de 11,1,I.I.lt \\·s.ir hei \ erzciek ,nit il„u.,m„pri·e,le,i \\ „,di mgedielid. Zie arrikel I hd .heninle-
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Uit de verschillende onderdeleii v.iii .irtikel 337 lid 1 Sr blijkt dat tiiet .ille 111.11-
leti eti tiiatrijzeii door de tiatioiiale bep.ilitig wordeti o,iirat. 1)e beperketide bijzi,1-
lieii die volgen tia de tenn '\\ .ireti' kilililell rei-hilidereli (,111 deze roorrierpeti otider
de werkitig vati de stratwet te bretigeti. Artikel 46 Sr. de stratbare voorbereiditig.
zoii een nic,gelijkheid zijn, ware het tiier dat op artikel 337 Sr Keen stratiiiaxiniutii
\·ati 8 jaar A gesteld. De natiotiale \\ etge\·er tiee!1it bij cle a.iii\·zilletide regelitig vati
artikel 337 Sr iliet alle oiiderdeleti Vall \·erorde,iitig 3295/94 titee.

Ee,1 duidelijk otiderscheid betreti de otiischrijvitig r.iii 'hozider vali hit recht'. Iii de
verordetiitig 3295/94 ziet dit begrip op de hotider rati tabrieks- ot- h.indels,iierketi
(c)ok beeldiiierketi). atitezirs- e11 iiabitrige rechtell ell EL,t flor rechkll betretretide
tekeiiitig oftiiodel. Behalve de daadwerkelijke houder. strekketi de reler.inte bepa-
litigeti zich ook uit over elk ander persooii die geiiiachtigd is hit mirk eii/ot- de
recliteti te gebruiketi alsook hilil vertegetiwoordiger.4" 111 artikel 337 Sr wordt eeti
ativijkende forinulering gehanteerd. In deze bepalitig barrett het 'de liandelstia.1111

v.111 eei, andei, 'iiierk wa,irop eeti atider recht heeft' iii 'teketiitig of111(,del waarop
eeti atider reclit heeft'. De begrippeti uit het ititellectuele eige,idotiisrecht worden
tiiet gevolgd. Aangezien het otiderscheid tiiet ee,if wordt opgetlierkt, ontbreekt eeii
verklaritig van de wetgever voor dit verschil. Wel is van belatig op te ilierken dat de
iieutrale' begrippen (niet uitzondering van  'teketiitig ot- liiodel waarop eeti atider
recht heeft') al in artikel 337 Sr wareti opgenotiien voordat vaii de verordetiing
sprake was. Ile tiiinister wilde deze eletiienten niet antipasseti a:111 de verordetiitig.
waartoe hij overigens ook iliet verplicht was. Ot-daarbij bijvoorbeeld de tenigholl-
detide opstellitig ten aanzien van tertiieli uit eeti ander rechtsgebied eeti rol heeft

gespeeld, is de viaag

6.4.5           'Felt  l'erkoop el ter ttitdelitle iii  voorraail  liel,bet,

0 p basis vati artikel 337 Sr zoals dat luidde v66 r de iti„·erkitigrreditig vati de otider-
havige wet was het in voorraad hebben van liagetiiaakte of-door piraterij verkregen
goedereti alleen stratbaar indien dir gebeurde tiiet her oogiiierk 'reti verkoop of rei-
uitdeling: Dir bestanddeel is geschrapt ten gevolge van eell .inietideinetit vali Dir-
trich.'"' Hierdoor is een ruime stratbaarstelling otitst.ian. die twee ja.ir later te ruitii
werd beronden en inniiddels wordt gecorrigeerd iii het huidige artikel 337 lid 2
Sr, '"' Interessant is de overwegiiig iii her Mietidetiietit dat her voorstel iii lijn is "(. . .)
tiiet de bedoeling van de Europese Piraterijverordening."",1 Hientit kati worden

mng 3295/94.
99 Zie irtikel I lid 2 sub c verordetiing 3295'94.

It)11 K,wit·,·sitikkcit /1 1997/98.25 474. Jir. 7.

lili hi  lijii  v.iii  Hlt 2 I  april  1998.  1/  1998.  782 1, m  hit  2 ee!1 9.ittiit,luitirig,gr,1,1,1  11,ge,·cierd:  "Niet

*tratb,i.ir ishi.1 ilie eiikele i·.ireti. oliderdeleii ,1.1.in·m ot-itierkeli .il. „itifchre,·eii in het :el:re 11,1111 \·O(ir-
r.iadheeft ititsluiten,i \·ooreigengebruik." Lie \· ,or de tor,t.mdkc,itimg \mi her huidige (,111,1,3 11)1 in-
„·erking ge[redeli) artikel 337 lid 2 Sr.  k,tim·rsitiki· ·i, 26 8#H:  Sth. 21 lili . 36: eti Vi..er 1 999. p. 8- 11).

1{12 k-,mic·,·st„ki'Y·,1 // 1 v97/98. 25 474, m. 7
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ati:eleid dat 1)itt:rich (itiede) met het oog op her Europese besluit de natioiiale
<tratwet rr·enst aaii te passeti.

Tijdetis de tots[aiidkotiiitig vati de wet die strekt tot Wijzigilig Vall artikel 337
Sr otitraadt tiiinister Korthals de aantiatiie van het anie,idetiietit:"3 Hij erkent dat de
bewijspositie vati het openbaar niitiisterie tell gevolge vati het anietidetiient-1)ittrich
wordt vereetivoudigd nu het bijkomend 006,iierk tiiet illeer behoeft re worden

1(14bewezeii. Maar illet tiatiie betiadruk[ hij, onder andere tijdens het plenaire debat,
de breuk die ontstaat met de doelstelling vati artikel 337 Sr. De hindelingen met
tiageniaakte goideren ill de gevalleti die het artikel bestrijkt, worden iiiimers strat--
waardig geacht vatiwege het schadelijk (econoniisch) effect van het extern gebruik
\'ati die goederen. De stratbaarstelling \·an het louter iii voorraad hebben van nage-
tiiaakte goedereii voor eigen get,ruik strookt niet illet deze gedachte. Met de strat--
baarstellitig „pordt nanielijk beoogd te voorkonien dat door bepaalde handelingen
rechteli op ititellecniele ot-industriele eigendotii worden gescholiden. Indien iemand

1113slechts natiiaakartikeleti onder zich houdt, is van deze schending geen sprake.
Nierteiiiin oordeelde de Kainer dat her atiieticleiiient iluttig was en natil het aan.

1)e vraag kati wordeti gesteld ofhet beroep op de bedoeling van de verordenitig wel
terecht \\·as. Uitgangspullt in her Eitropese besluit is dat de rechtillatige hatidel
wordr beletiitiierd en intellectuele eigendoinsrechten worden geschonden op her
tiionient dat tiage111.zakte ot-door piraterij verkregen goederen op de 111ark[ wordeti
gebracht. 1).at is bij dit onderdeel van artikel 337 lid 1 onder e Sr niet her geval. Her
is 111ijns inzietis dan ook onterecht dat verordening 3295/94 als argument wordt
gebruikt ten dietiste ,·aii het standpunt oni het bestanddeel te schrappeti.

De Iiation.ile Tretge\'er g.7.it verder dati d.ugetie waarover de verordetiiiig zich
ititstrekt. 11.,t geldt liiet alleeti teii aaiizieii v.111 'voorhandeti hebbeti'. Ook atidere
handelingen zoals het te koop ainbieden en verkopeii zijii in de Nederlandse sirat--
wet opge110111eti. Hierbij illoet worden opgeiiierkt dat deze gedragiiigeii al roor de
wijzigitig \·.iii artikel 337 Sr tia.ir aanleiding vall verordening 3295/94 iii het artikel
wareti tieergelegd.

6.4.6 Strafbc drt·ieitiq

Tijdens de totstandkoining van verordetiing 3295/94 constateert en adviseert het
Econoiliisch en  Sociaal Coniid.  zoals ook blijkt uit § 6.3, dat het voorstel "(...)
geeii utiit-ortize, door de bevoegile rechter op te leggeii (...) 111aarregeleti Ibehelst],
zoals straffeti. geldboetes of- schadevergoeditig Hoewel deze tiiaterie otider de

.,111(1bevoegdheid vati de lidstaten \,alt. is eeti zekere m.ite van haniionisatie wetiselijk
„,Het Cotiiid plaarst tiog de aanvtillende opiiierking, nanielijk   l·· ·) dat de lid-staten

1(13 K,um·r,liti'£'cit I 1998/99.25 474. tir. c,b. p. 1-2.

1114 H,i,<11·litic,·11 11 1997 /98. Iir. 97. p. 64711.

1115 /1,111,1,·/ille,·11 /1 1 ')')7/')8. tir. 97. p. (,4711.

111(, IN,EG 14')4. C 53/37. p. 38.
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de zwaarte v:iii de saticties rot op zekere hoogte zouden illoeten hartiioniseren.
" 111-zotider itibreuk te niaken op het Verdrag vati Maastricht. Iii de definitieve versie

bepaak artikel I I verordening 3295/94 dat elke lidsta.it saticties 11ioet vaststellen
"(...) die nioereti worden toegepast bij itibreuketi op her bepaalde in artikel 2. Deze
s.incties nioeteii zo stretig zijn dat zij aanzetteii toI inachtnetiiitie vati de betrokken
bepalingen." Sinds de inwerkingtreding vati verordening 241/1999 luidt de laarste

1,18zin dat de saticties doeltreffend, evenredig eli at-schrikkend dieneii te zijil.     lilhoil-
delijk laat deze toniiulering als zondanig a.iii de lidstateii de nodige vrijheid. Vati eeti
leidraad bij de aatipassing v.iii de tiationile wergeving is louter op b.isis rati deze
overweging niet echt sprake. 1)e achtergroiid vati deze over,veging e,1 de ititwer-
kitig daarvan iii de rechtspraak van het HvJ EG scheppen ecliter wel etiig houvast.

Lidstaten zijii bij de uitvoeriiig van verordenitigeti aangewezen op het nationa-
le recht. tiu de Europae Getiieetischap voor de hatidhaving eti satictiotieritig vati

1 11"  I.regels veelal volledig steiint op de lidftaten.     1311 de uitvoeritig v.in de iii .irtikel 249
VEG lieergelegde rechtsiiistrunienteii, fornitileert .71-tikel 1(, VEG altijd de onder

liligrens.    Dit beteketit dat, iliet het oog op de uitvoeritigsiliaatregeleti die verorde-
ning 3295/94 vereist, de lidstaten iii ieder geval "(...) alle algeniene of-bijzondere
m.iatregeleti [treffetil welke geschikt Zijil 0171 de nakoiiiitig vati de uit (...) halideliti-
gen van de iiistellingeti der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzeke-

'.Illrei i. Indien het Europese illitiatiet-geen specifieke saticties oplegt, staa[ her de
lidstaten vrij "(...) om ill die sancties te voorzien die hull geeigelid voorkollien." '12
Hierbij zijii door her Hvj enkele voorwaarden gesteld. hi C.0171111issie/Griekenland.
beter beketid oiider  'Griekse IllaYs'. ovenveegt het Hot- dat de lidstateii krachtetis
artikel    1(,   VEG    verplicht   zijn    alle   passende   niaatregelen   te   netilen    oni   de
doeltreffende toepassing van her getiieenschapsrecht te verzekereti. De lidstaten
dietien er 111et tianie op toe te zien "(. ..) dat overtredingen van het genieetischips-
recht onder gelijke materiele en formele voonvaarden worden bestraft als vergelijk-
bare en eveti ernstige overtreditigen van liationaal recht. Zij zijii daarbij vrij iii hun
keuze van de op te leggen straffeti. niaar deze inoeten wel doeltreffend, evenredig

"113eti .iRchrikkend zijn
Naar aarileiditig van verordening 3295/94 ziet de niitiister geeti reden 0111 de

strafbedreiging in artikel 337 lid 1 Sr te wijzigen. De uitvoeringstiiaatregelen ten
behoeve van verordening 3295/94 hebben geeii gevolgen voor de stratbedreiging iii
artikel 337 lid 1 Sr. 1)e sitids 1993 vastgestelde strat-vati tell hoogote 6611 jaar ofee.11
geldboete van de vijfde categorie"+ wordt blijkbaar tiog steeds als voldoeiide doel-

I(I7 Pbk'(1 1994. (2 52/37. p. 3').

1118 /)/,EG I 9()<). L 27/ 1.

111') K.ipte\·,1 & VerLoreii \·at  The,iia.it 211113. p. 448: 1.eti.ierts & V.iii Nuffel 2(111.3. p. 545-34(,.

1111 Leti.ierri & Vati Nuffel 211(13. p. 126-127.
111    Artikel lit VE(i.
Ill I.en.iert: &  Vati  Nuffel  21}1 I.3,  p.  548.

Il 3 11\J EC; 21 se pre m ber 198 9. 2.lak 68/88../tir. 1989, p. 2965. r.0. 24 (C :01 iini issie/(;rte ketil.ilid): 1-1,1 E(;

111 izili 199(1. zaak C:-326/88..bir.  199( . p. 1-2<)11. r.0.17 (H.iticen). Lie & 2.3.4.
114 1)eze #ratliedreigilig lioudi ,·erb.iii.1 mei de \·(,or\\·.1.ardeti die \\·orden gesteld a.m her olitiiettien ,·.iii
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treffetid, e\·enredig eii atichrikketid"' beochoziwd. 1)e wetgever niaakt echter wel
vati de gelegetiheid gebruik om de stratbedreiging van artikel 31 a Auteurswet 1912
eii ardkel 22 WNIZ gelijk te stellen met die van artikel 337 lid 1 Sr. Als argumetit
voor deze rerliogitig draagt de minister ami dat de rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid hiertiiee zijii gedietid, zeker Iiu de gedragingell iii de betreffetide artikelen

11 <)

grotendeels overeenkonien.    Op deze wijze wordeti overtredingen van vergelijk-
bare strekking onder gelijke t-oriiiele roorwaardeti bestraft.

Aparte aaiidacht verdietit de faiictiotiering vati het beroeps- of bedrijliniatig plegen
v.111 de gedragingen v.in artikel 337 Sr. De onderliavige wet lieeft geleid tot de
invoeritig vati een nieuw lid 3. In deze bepaling wordt stratbaar gesteld het beroeps-
ok-bedrijt-stiiatig plegen v.111 ee,1 111isdrijt-uit her eerste lid. Hiervoor geldt een hogere
stratbedreiging. :r I)e  \·ijziging holidt volgetis de niinister verband liler artikel 16
TRIPs-verdrag eti artikel  1 I verorde,iing 3295/94.' IN Deze laaiste bepaling is van
zeer algetiietie aard. De lidstaten Zijll verplicht tot her vaststellen vati saticties bij
itibreuketi op artikel 2 verordenitig 3295/94. Deze saticties 111oeteii zo streng zijii
"(...) dat zij aatizette,1 tot itiachtlielilitig van de betrokken bepalingen."

Volgetis de 111itiister spoort deze bepaling, evenals artikel 16 TRIPs-verdrag,
aan 0111  te voorzien iii strengere en ontnioedigetide sancties.  Of iii de verordellilig
daarbij mede wordt gedoeld op beroeps- of- bedrijt-sniatige niisdaad is niet uit te
cluiten, Iiiaar is op grond van de algeniene foniiulering wei,iig duidelijk. Artikel 16
TRIPA-\·erdrag ti,niii,leert het daaretitegen expliciet: de lidstateti 1110eten iii strat--
rechtelijke procedures eti striffeii voorzieti -(.  .) ten 111itiste iii gevalleti van opzette-

lijke Iiatiia.ik van handelinierken ot- itibreuk op auteursrechten op ,-0111111erciifle
schaal." De bepaling verschaft vervolgens itizicht iii niogelijke sancties, tianielijk
„.l...)  rrijheidsstraffen  en/of geldboetes  die  voldoende  zijn  0111  aischrikkend  te
\\ erken. iii overeenstemmilig niet het liive,111 vali de stratfen opgelegd voor sri:atb.irc
feiteti vaii overeenkoiiistige zwaarte.""" Uiteraard ontbreekt eeti dergeliike ovenve-

ging iii de verordetiing: bij dit Europese rechtsinstrunient uit de eerste pijler kati iii
beginsel geeti strati·echtelijke s.inc-tie worden roorgeschreven.

\\·eilerre:litelijk ,·erki·egeti \·ocirdeel. Zie artikel 3(,e lid 2 Sr.
I 15 Iii 19991,- m.ils i·eed, opg,emet·kt- \·erordeliing 3285/94 ver,·aligeti doorecii meu\\·e ver(irdenilig. Iii

ilit 1.1.it  e ELirope.e lieslitit K Uk toriiiulerilig opgelicinieii.
llc K,tim·ryti,L·kt·it //  I w(,/47.25 474. tir. 3. p. 6

117 l iet ifi,·clere,1 1.111 eeli nieue,· lid teii Miizieti ,·.111 beroepv- eti bedrutilitatig plegeli beteke,ir d.it - 100 5·.iii

de stratbedreigilig - de ge,iragitig .119 zod.1111 g moetei 1 11·01·deli geti,nii,Reerd. Nu de Mileidi ng hieri·001
0,·liuilt iii liet 1 Rl li-\·: drag 1,1.1[ i k dit .tipect lilliteil be:chou.·ilig. C )pitierkilig verdielit Lia[ de \\·erge-
\·er zic|i ilier b.l,eert op ile fortiiuleriliguit heriliteriiatioiiale be Guit, iii.lar op grolid vati \\·et« ·steitia-
rie k .1.1,1,luiti ii g zoe kt b i.1 c„ eree nk <11 mrige artikele n ilit ile Auteurs ·et 1912 eli de WN R.

118 Kimi.,titki'm /1 1996/' 7.25 474, Iir. 3. p. 5.

1 1 c)      I laar.1.iii M,rdt mg tij,gej·oegil: "Iii p.1,4evide ge,·alle,1 orm·Kkn de niogelyke faricties ook de
ilibe .Igilellitilg. wrbeui·,1,·erkl.iritig ell ,·eritietiging \·ati ile mi,reukiti.iketille goederen eli \·ati liiate-
rialeli eii  ·erkritigeti ilie  ·oomai,ieluk zijii gebruikt bij IicI plegeii \·m her 5tratbare t-eit. 1)e Leden
kunnen \ oorzieti in ,trafi·echteluke procedure  en straffeii iii ali,lere ge\·alle,i \·an ilibreuk op rechreii
uit hootile \·ali <le ixitellectitele eigelidolii. 111et 11,111ie „·.ilmeer deze opzetteluk eli op collimerciele
.Ch.1.11 zilii g.pleeg,1.
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Het illoge duidelijk zijn dat de twee ititernationale artikeleti de nationale wet-
gever weinig richtsnoeren bieden teii aanzien vati dir onderdeel vati de rvetswijzi-
ging. Wat zijn strenge, otitinoedigende saticties? Iii Iiavolging van de leden v.iii de
1)66-fractie illeent de niinister dat het itiderdaad niet getiiakkelijk is "(...) betrouw-
bare uitspraken te doen over de niate waarin de hoogte vati een straftiiaat de lust tot

-1211navolgitig verkleitit.
De iizinister zoekt aansluititig bij  artikel  3lb Auteurswet  1912  eli  artikel  23

WNR.13'  Door het  streven  naar theniatische  colierentie  komt  de stratbedreigitig
overeen inet de straffeii die opgelegd kiintieii wordeti bij het otider diezelfde oiii-
<tatidighedeti plegeti \'all illisdrijven waarbij sprake is van eeti itibretik op eeti .iii-
teursrecht of'eeti naburig recht. Bij de wijzigitig van de strafbedreiging iii artikel 3 Ib
Auteurswet 1912 ten aa,izien van beroeps- ofbedrijtsm.itig plegeti, werd benadrukt
dat door een stratbedreigitig vati niaxitiiaal vier j,iar gevatigenisstraftegeiiioet Firrd
gekometi "(...) aan de behoefte de daartiiee verbonden strat-vorderlijke dwangniid-
delen te kunnen toepassen op deze groep van daders."133 Verder wees de toenmalige
initiister vati Justitie Korthals Altes op het feit dat daardoor "(...)  tevens (...)  her
openbaar ininisterie niet nicer [is] aangewezen op de iliet gelieel op due sititatie
toegesneden bepalingen vati artikel 417 vati het Wetboek vati Strafreclit. Deze
bepalitig bedreigt een  gevangenisstraf van zes jair tegen degeen  die  een gewootite
niaakt van het opzettelijk kopen etcetera van door misdrijf verkiegeii roonver-
peli. De strafbedreiging van zes jaar werd - en wordt - voor de bestrijding van„123

nagemaakte ofdoor piraterij verkregen goedereii blijkbaar als te zwaar beschouwd.

De aansluiting bij de strafbedreigitig van artikel 3 lb Auteurswer 1912 heeft
overigens ook tot gevolg dat de hoogst illogelijke boetecategorie op artikel 337 lid 3
Sr van toepassitig is. Verder wijst de minister op artikel 9 tweede lid Sr en artikel
36e derde lid Sr. Al met al gaan er volgens de bewindsnian voldoetide dreigende
signalen uit vati deze strafbedreiging.'24 Met andere woorden: 'de lust tot tiavolging'
is door de gekozen strafbedreigitig verkleind, waarbij de systetiiatiek iii de stratbe-
dreiging volledig tot haar recht kotiit.

De wetgever slitit tiiet de stratbedreiging aan bij bestamide natiotiale bepaliti-
gen. Bitinen de tilarges die door de internationale instrunienten worden bepaald.
doet de tiatiotiale wetgever zoveel tiiogelijk recht aan natiotiale waarden. Bij het
strat-stelsel zijn dat wetssysteiliatiek, theniatische coherentie eti rechtsgelijkheid.

121 1 Kai,irrstiti'keti // 1997/98. 25 474. Iir. 6. p. 5.
121      'HU. die ,·ali het plegeli v.iii de Ii,ifilruvell (...) 71111 ber(,ep m,1.ikr (,t her plegeti \·an deze mkili i.i\eii .ilf

lie d rij t u it oe fe 1 i t . \1· o ril t g es tr.i tt m e t ge, · a l i ge i i i sstr.i t' # m te 11 11 oc Iat e ; · i e r j a .i r o f- ge I d bo e te w i d e \ ij fil e

categorie.
122 Kanimtitkkt·i, 1/ 1 986/87.19 921, nr. 3, p. 13.

123 Kamrnmkki·11 /1 1986/87.19 921. nr. 3. p. 13. Artikel 417 frbetreft ge\\'0(mteopzetlielii,g. I).it  bet int

\\·ilistbej,ig ber\·.ireti #·an \·oom·erpeii die zij,i ,·erkiegen clcic,r eeii opzettelijke ilibreuk op het autezin-
reclit' C\·oor\\·erpeii \·erkiege,1 door het liiisilrut \·m .irtiket 31 Auteur:u·et 1 <)12) ki,1 7,·ordeti .iatige-
illerkt .A heling in lie zili \·m mike 1 4 16 St . heet-t cle Hoge 11.wil bep,1.1 Id lilt 2 iii,iart 1982. .\'/ 1982.
446.

I 24 k-,mmt,11'£'cit 1/ 1997/98.25 474, m. 6, p. 6.
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6.5 Nationale strafrechtelijke waarden bij de bestrijding van nage-
maakte of door piraterij verkregen goederen

Tijdens de totstatidkoniing van de onderhavige wetswijziging verschijnt een notitie
v.iii de haild rail de minister van Jiistitie over de inteniatiotiale ontwikkelingen op
her gebied rati het intellectziele eigetidonisrecht.1-" De 111inister sta.it iii deze notitie
uitvoerig stil bij de acties binnen de Europese Unie op dit terrein. Hij plaats hierbij
de kanttekenitig dat -Idle doelstelling vati een eenvorniige coininunautaire niarkt
(.  .) uiteraard vanuit econoiiiisch perspectiefen gelet op de vaak grote verschilleti
tussen de lidstaten nastrevenswaardig [isl, maar (...) als keerzijde sonis lastige discus-

-1,(,sies over de effectell op nationale culturele verworvetiheden [kentl.   -  1)eze over-
wegitig heett tiier uitslukend betrekking op het strafrecht. niaar het moge duidelijk
zijii d.it de niinister zich bewust is vin de gevolgen vati Europese regelgeving op dit
terreiii. 1)eze .ilgetiietie gedachtegatig konit ook etiigszins tot ititdizikking iii her
wetsvooigd dat 9trekt rot aatipas: iiig vati artikel 337 Sr.

Strafrechtelijke keninerken wordeti zichtbaar bij de kezize van de natiotiale
wetgever oni de bepaling uit het Wetboek van Strafrecht aan te passen tiaar a.itilei-
ditig vaii verordening 3295/94. Met naine blijken zij wanneer de wergever - iii alle

127vrijheid - voor eeti 'at-wijketide' vorliigeviiig kiest.

De wergever anticipeert twee 111.131 uitdrukkelijk op de autotioiiie uitleg vati begrip-
pen door de strati-echter. 1 '» waardoor sprake is van verdergaaiide wergeviiig. D,ir
doet de tiiinister nie[ inoeilijk over: de regelgeviiig zoils neergelegd iii verordetiing
3295/94 wordt te beperkt gevondeii, vandaarjuist de wijziging vati artikel 337 Sr.
Et- zijii ook otiderdelen waar de azitononiie op de achtergrond eeti rol lijkt re spe-
len.'-' Watitieer bijvoorbeeld douatierechtelijke begrippeti wordeti opgetiotiieti iii
artikel 337 Sr is de katis aanwezig dat de strafrechter - iller het oog op een ritinie
<tratbaarstellitig - de begrippeti autotiooni interpreteeit w.iardoor .zati dii eti her-
zeltde begrip [wee betekenissen wordeti gegeveti.

Eeti atider punt. dat de wetgever regeltiiatig in 6611 adeiii tioellit illet de auto-
noime. is de zelt-standige betekenis van het sanctierecht. 1"' De inzet van het straf-

125 1)e F.er,re K.ititer heeft .,111 de/e ikiti[ie \'er,oc|it «icieti. |ie[ clelia[ m'et· lier „·eM·001·stel rot .1.iii jiawng

\·.1,1 oiidel· ati,lere .irtikel 337 Sr illeile 11.1.Ir a.inleiding ,an ,·erordeiiing 3295/94. Zie wor de tiotitie
Kiltic·r.,tuL·£'t·11 / 1999/(111.25 474. nr. 317.

126 k,Iim·rsriti'k,·,1 1 1 '39')/(I). 25 474. m. 317. p. 7.

127 Lie § 1.7.1.2. BU Illu i. mmgem „·el eeliv .le ,·ra.it: gereze,1 #,·at de mhoud \·all deze paragr.1.it'zi,u zijli

ge\,·ee,t Hmlieer de ,·erorile,iing [cit .1.1,ipas ii,g vati her vtrafrech[ 20£1 helibeii \·erplicht.
128 1 )e Ic):koppeli,ig ,·ati artikel 337 Sr ,·ati eeii mbreukprocedure eli de keuze vali de ilatioiiale \\·erge\·er

wor tiiet ilou.,iierechtelijke begrippen zi.in hiervaii <preketide worbeelden. Zie § 6.4.1 eii § 6.4.2.
129 Zo *tait 111 Lle Nederialidse vtratreclitelijke bepalilig tiier  houiler ,·.111 een reclit', mur iii pla.its ila.m·ati

cle halid:1511.1.1111 1·.iii e:Ii .wider'. 'merk 11·aarop eeli ati,ler reclit heeft' en 'tekeni,ig of-ttiodel „·.1.irop
eeti afider reclit heeft'. Begrippeii als 'auteurwreclit'. '\·eitegeti ·001·diger' eli 'geiiiachtigde' olitbreken iii
.irtikel 337 St·. Zie bu oorbeeld § 6.4.4.

1311    BU de at-u·ljzilig i·.iii eeli procedure .tls iii .irtikel 6 1·.111 de verordenilig eli bij de forilizilenilg ,-ail de
\·erbodeti gedragi,igen \\·ordr aatigeroerd dat de \\wrile v.iii de strafrechrelijke regelitig dair

lig[ \\-.1.Ir
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recht is extra, eti vantiit die gedachte kati de werge\·er zich etiigszitis losweketi vati
de uitgaiigspittiteti in de verordening. 1).,ar st.1.111 de rechihebbencieti cetitra:11. eii her

beschertiieii van de reclittiiatige handel. 1)e ketize van de weteever is hiemiee niet
iii strijd, 111.1.11' deze geet-t \\·el uitiiig .1,711 de zelt-standige beteketiif die a.111 deze ronii
\·ati ha idhaving wordt gehecht.

Ook her behoud vati wetssyste,iiatiek speelt een rol bij verscliilletiile ativegiti-
geii die op nationaal iii\'eau wordeti geliiaakr. Hierbij kati eeti driedelitig wordeti
getiiaakt. Iii de eerste plaars speelt systetiiatiek een expliciete rol op her niveati van
de tenninologie."' Hierbij lijken de beperkingen diellit bepaalde (douinerechtelij-
ke) begrippen volgen ook enig gewicht iii de sch.7.11 te leggen.    BU de nibriceriiig
van stratbare gedragingen - eeti discussie naar aanleiding v.iii eeti anietidetiietit vali
1)ittrich - wenst de niitiister evetieens de systeniatiek te behoudeti.1'1 Al zijii itizet
ten spijt, het atiietidenient wordt aaiigetioliien (en later Freer gecorrigeerd).

Beh.11 ve de twee voorga.111 de otiderwerpeii lijkt de Ii·etgever iii het k.ider vaii
de beschemiitig vati het intellectuele eigendotiisrecht eii syste,iiatiek belang te
hechteii :zati de - zoals ik dat tioeill - theiiiatische coherentie. Bij de a.itipassitig van
artikel 337 Sr met het oog op tekeningen en 111odellen zoekt de wergever explicier
a.insliliting  bij  de  forinulering  uit  de  BTMW: 14  1)eze  keilze  wordt  iliet  nader
Leiiiotiveerd door arguiiietiteii, wel kaii de conclitsie wordeii getrokke11 dat de
theinatische coherentie hierdoor wordt bevorderd. 135

Iii § 6.4 zijii ook tiog atidere (strat)reclitelijke waardeti aaii bod gekoiiien, zij
op eeti 111eer bescheiden wijze. Zo spelen naast de behoefte aan theniatische cohe-
retitie de reclitszekerheid en de rechtsgelijkheid een rol bij de aansluititig vati de
strafb

13(,edreiging in de Auteurswet 1912 en de WNIZ bij die in artikel 337 lid 1  Sr.
De oorzaak van de geriiige aandacht voor bepaalde nationale karakteristieken. is dat
zij vaak gekoppeld zijn aan de aanwezigheid van andere strafrechtelijke waarden.

Joitaiie eli opsporilig9dletisten los \·,in \·erzoeken ,·ali rechrhebbelideii op nageiii.1.ikie ot-door piraterij
,·erkregen gciederet, 4tiliteil. Zie § 6.4.1 eii § 6.4.2.

131 Zo gecft ,ie  ·etg„er cxplicier .wi "(...) otii   ·.it herrcti dc ititbrei,litig ;.iti de siratlia.ir:telling i:m

gecirigitigen met Iiagem.wkte ot-docir piraterij ,·erkregen goeitereii .1.in re slutten bij de begrippeli 'iii-
f·oer'. 'doon·oer' eli 'uit,·oer' zoals i·oorkoi,ietide iti .irtikel 46 Wetboek wn Strafrecht." K,tRislili,kill
/1 1996/97. 25 474. rir. 3. p. 4. I le doum erechteluke begrippe, i uit \erordeiii tig 3295,94 lei·eren te
\·eel beperkitige,1 op.

132 § 6.4.2.

133 1 )e 111ititster ,\·.1.11-schit\\·t d.lt door Janii em ilig \·a n het atii.i ide Iii. tit \·.111 1 )i rtric h .1.iii de,e „·.1.irde - 111 et

betrekki,ig tot de rubricerillg \·. 11  tratliar e gedragiligeii - a tbreuk  ·ord[ ged,im. 0 6.4.5. H ierbij \\·ijwt
hi.i Ook op de onathmkeli ke poxitie vati her opeliba.ir titittivterie.

134 ).4.3.
135 Met het gebruik ,·aii het liegrip '1\·,iren'. w.,an· ooi· i,1 de \·erordeiling 'goedei·en'  ·ordt gebruikt. wirdr

e\·eiieetis de thetiiativche cohere,itie be#·orderd: 111 de Beliellix,i·etge,·ilig 1, ook 'H·areil' opgetioiliell
(& 6.4.4). Eeli sprekend voorbeeld A de rasts[elling ,·.iii Aiticties op het lieroeps- ofbedri.Jttii,arig plegeli
1·,in ile ged r.igitige 11 ui[ artikel .337 lid I Sr (9 6.4.6). I n pia,its % .iii a.ins luititig Ie 7 <,ekeii hij .irrikel 16
I lilit-,·erdrag. richt de\\·etge\er zich op artikel 3 1 1, Aureurr ·er 191. en .irtikel 23 W NR. Hierdoor
,\orilt recht geda.in adii een coherente regelge,·irig op her terreiti #.1,1 ile bestri ding ,·an ii,igemnkte of
door piraterij wrkregeli i,>ed:reii. eli diartiiee ook a,111 ile rechtsgelijklieid (§ 6.4.6).

136 & 6.4('.
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Watitieer wordr gekeken lia.ir de romigeving van artikel 337 Sr kati worden gecoii-
cludeeril dat de tiationale wetgever regelinatig aatigeeft een vergaatide regelgeving

1-3-tia te stre\·eii, eii oni daarotii van de verordetiing at-te wijken.     Door bijvoorbeeld
de afu·ijzing vat  douatierechtelijke begripperi verschuift de strafrechrelijke aanspra-
kelijkheid naar voren.' -* De reikwijdte vati de stratbepaling wordt deswege ruiiiier.
Hieruit spreekt iliet dat de 11/timillit rellic·diti,/i-gedachte eeti rol heeft gespeeld bij de
voniigering vati artikel 337 Sr. Iii de Nederlatidse regeling is in vergelijkitig met de
verordetiing 3295/94 van terughoudendheid initider sprake. De verklaring is vrij
sitiipel: de Nederlindse wetswijzigitig tiaar aatileiding vati het Europese beslitit is van
eeti zeltitandige toegevoegde waarde binnen de regelgeving inzake de bescherniing
r.in intellectuele eigetidoni. 1)e verordetiitig daarentegen betreft de kerti van de
bestrijditig v.iii dit type gedragingen, n.ziiielijk de beschertiiing v.Iii rechthebbetiden.

6.6 Conclusie

Aan de hand van de vaststellitig en analyst vati de verschillen russell de Europese eli
natiotiale regelilig terz.ike vaii de bestrijdiiig v.in nigeii,aakte ot-door piraterij ver-
kregeti goedereii zijn diverse strairechtelijke waardell gedestilleerd. De diversiteit is
voor eeti decl verklaarbaar ntt strafrechrelijke waarden elkaar beYnvloedeii en niet
altijd strikt te scheideii zijii.

Iii de keuze v.iii de natiotiale wetgever 0111 tiaar aanleiding vaii onder andere
verordeizitig 3295/94 wijzigitigen door te voereii iii artikel 337 Sr schuilt een eerste
liationa.11 arguinetit: her strafrecht vervult ee,1 belatigrijke rol bij de bestrijding van
gedragitigeti die verbatid houden niet liageniaakte ofdoor piraterij verkregen goede-
reti. Het sirafrecht dielit als itistrument iii her geheel van wetgevi,ig op dit terreiti.

Her is verwariend dat geeii liauwkeurig inzich[ wordt geboden iii de opvattiiig
\·ati de natiotiale wetgever over de exacte rol van de verordenitig. I)e vrijheid otii
eigeii kerizes te 111.iketi - zolatig deze iii de ogeti van de wetgever iii lijii liggeti illet
de strekkitig \·ati de verordetiing - staat voorop. Vanuit dit startpunt ontstaat een
ruinie stratbaarstelling. 1)e wetetischap dat de wijziging van artikel 337 Sr eeti
extraage is. speelt bij de waardering viti de analyse van de verschillen trissen het
Europese besluit en het artikel uit het Wetboek van Strafrecht een belangrijke rol.

Op elikele punteli leidt de zeltitandige beoordeling van de nationale wetgever
toI een regeling die niet heleniaal iii overeetisteniniilig lijkt te zijn met de doelstel-
liiig vati de vei-ordetiiiig. Dit is echter pas probletiiatisch watineer deze (veel.11

theoretische) spanning in een concrete situatie realiteit wordt. Indieti de Nederlatid-
ie wergever uit eigen bewegitig overgaat tot her aanscherpen van nationaal strat-recht
verdient het de voorkeur dat hij expliciet itizicht verschaft iii de rol van Europese

137 1)e Hullu 2 1(13.i, p. 54.

138 6, 6.4.2.
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besluiten op hit betreffetide terreiti. D.,ardOOr Wordt de k.ins rerklei,id dat werge-
vitig iii strijd is itiet Eitrc,pese regelgevitig eti kan de waarborgilig Lili itt.ifirchtelijke
k.ir.ikreristieke,1 biii,ieti de gre,ize,1 rati her Euri,pew k.ider zo optitii.I.,1 111oge'lik
gescliiedeti.
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De nationale bestrijding van eurovalsemunterij en
kaderbesluit 2000/383/JBZ

7.1 Inteiding

7.1.1 .1 £·11 k·Irrotidsdit·ts
hi  1998  worilt  in  eeti  ,·erordeiiitig besloten  toI de  iii,·oeritig  vati  de  cure).'  eeii
belaxigrijke Stap tilet her oog op verdergaatide Europese ititegratie. hi tiavolgitig v.111
dit besizik lieellit de 11.aad op 29 iliei 2(Ic)() eeii k.iderbesliik2 aall berreffelide de
versterkitig van de beschernlitig r.111 de Europese tiiutit tegeti valseiiwnterij. ' 111 het
beslitit st.iat de itivoer vati straf'reclitelijke eii .lildere faticries iii rerbaiid tiier IicI
111111:iken v,in euro's ell het ill onllc,op brengeli d.1.irv.111 cetirr.1.11. Op grotid r.iii dir
besluit zier Nederlatid zich getioodz.iakt het Werboek rati Str.it-recht te \\'ijzigell. Iii
2(,1 1 1 treedt de wet die rot deze wijziging strekt iii working.4

Iii dir proet-schritt illoet rooral de vraag worde,i gesteld op \\·elke wijze de
tiatioii.ile wetgever invulling heett gegeven aan de plicht rot oilizettilig v.iii kaderbe-
sluit 211(,(,/383/JBZ en iii lioeverre hij daarbij reketiitig hieft gehozideti tiiet 11.itio-
11.110 ftrafreclitelijke waarden.' Hierbij verdietien twee .ispecten de aa,idacht. Ill de
eerste plaats zijn het gedragi,igen die het hart vati de Europece Ui,ie betreffeti: de
eiiro is eeti zeer belangrijk kentiierk r.in eli tevells foor\vaarde roor her stre\·e11 1 1.1.1 r
een ilionetaire lillie. eli dus eeii econotiiische orde." Iii de [weede pla,its is kaderbe-
siziit 2(,11( 1/383/JBZ 0611 \·ati de eerste geralle,1 wa.irbij ee,1 besluit op gri,tid \-ati de
derde pijler van het Verdrag vati Anisterd.7117 is .iatigetiotiieii" eii iii de natioiiale
rechtsorde tiloet wordeti 0111gezet. Speciale a.1,idacht gaat lift iiaar de rol v.iii het
ilatiotiale parletilent tijdetis de eitidfase, waariti de liatiotiale wetgever ellige rilillite
heeft 0111 eigen ativeginge,1 te iii.iken.h

1 /'111:(;  1998.1.  139/ 1.
2        Zie i·wr het rech[fili truitietic k.iderb:01litt .irtikel .14 lid 2 1)11,{Cr 1, VELJ. m 9 3.3.1.
3        /'b/:(; 2111111. 1. 14 1/ 1 (lize,·tia: k. de,·lie# it[ 2(1111 /3> 3/.113/4
4           0. 21  (11.23-1.
5                E   1  -7.1.2  eii  :,   1.7.2.2.

(,                lie  t:  2.1.
7          /'.te ,  ,or de procedure dic liienciorm her le, m i  geroepeli Rilk.u et \ ali 24 ileceliiber 1 998. lic,uilell-

lie P,elikeurtilg van her op 2 ukrober 1 997 te Allifterd.1111 ti,t .t.111,1 g.ek„lileli Verdrag wii Ali Nerd.im
11(,udende wijziging \'.111 het Verdrag lierrettelide de Eul·ore.: Ullie. de Verdr.lge,1 [cit lipm litillg \'.111 ,1:
hitr„pc.: C;eliieelikh.ippeli en wi,1,11ige bi.ibeliorelide .iktili. Iliet |'1·, )£(,Clillill..W'. 1,),)8.7.37. iti:,iid-
del. c,cik (,oeilkeuritig•;\ ·et Ver,ir,ig #.111 Nice. Vergeluk $, 4.2.2.1.

8        Lie W 1.3 e,1 0 1.4.
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7.1.2
I'lilli 14111 bihilildl'lili.e

hi   de   eerfte   plaars   kotiien   liet   .ilgeiizetie   kader   waarbintle,1   k.aderbesluit
21 1(11 1/.38.3/ 113Z  tot statid  is gekonieti  (§ 7.2.1)  en de inhoud v.711 dit specifieke besluit
(§ 7.2.2) a.iii de orde. Iii de t\Veede plaats is er aandacht voor de vraag welke rol
k.iderbesluit 2(1(,(1/383/JBZ speelt bij de wetswijziging die strekt tot 0111zetting
da.irrati (§ 7.3.1). Vervolgetis \\ ordt stilgestaaii bij her t-eit dat her 6011 vaii de eerste
kere,1 ic dat eeii Et, ropees beslitit op grotid van de derde puler is aatigetioilleti eli
tiioet \\'oideti geijiipleiizenteerd (§ 7.3.2) waai-tia eeti korte inhoudsschets van de
n.itioii.ile tegelgevitig rolgt (§ 7.3.3). Iii de r'ieide pai·agraat-vitidt eeti atialyse plaars
 ·ati de verscliilleii tusseti her kaderbesluit eii de Nederlatidse strafbaarstellitig, waarbij
her verklaren \·ati de gecotistateerde verschilleti op grond vati tiationale waarden de
ceiirrale plaits i,itieetiir. Eeti logisch ven'olg hierc,p is de inventarisatie van strafrech-
telijke karakreristieken \\·aardoor de Nederlandse wetgever zich heeft laten leiden
(§ 7.5). Met eeti korte conclusie wordr het hootilstuk at-gesloten (§ 7.6).

7.2 Kaderbesluit 2000/383/JBZ en de strafbaarstelling van euro-

valsenlunterij

7.2.1 Alet·i,u·(·,1 L,idc·r: itwt miti her k·,idtri,(·shiit i,oorqt itte

1 )e belatigriike eti bijzotidere beslissing oiii een getiieetischappelijk tiiunt - die de
\xi-g.1.inde Eurc,pese atiibities 93·17,boliseert - iii te roeren. leidt tot eeii wrote hoe-
reellieid .7.711 Europece aatibevelitigeti, resoluties en besli,iteii. De euro is een stap die
de bijzotidere 9.1117enn·erkitig bintien de Europese Unie beticidrukt. Alle itistellingen
lielilen actiefdecl aail het crefren vati een goed regelgevend kader 0111 de tillitit tor
eeil succes te 111.iketi. De bescheriiiilig tegeii valsen-lunterij niet her oog op het iii
otiiloop bretigeti rati de eitro iii.7.ikt hiervan deel uit.

De groiidflag roor de besclier,iii,ig tegen valseniunterij is te vinden iii veror-
de,jitig 974/98. waarinee tot de iiivoering v.iii de Eziropese illuilt is besloteti." lil
artikel 12 sta.it dat de deehie,iietide lidstaten 1110eten zorgen voor eeti adequate
bestratlitig r.111 vervalsitig eli 113111aak van eurobankbiljetten en -nizintstukken. in
jutii  1998 verschijtit eeti refolutie van de C:oilitilissie waarbij dit onderwerp centraal
stant. Eeii aparte paragraat-is ge„·ijd aaii de strafrechtelijke bescheriiiing van de euro.
De Cotiiniiosie sigiialel'it dar de defitiitid r,111 valfetiizititerij iii het 111.itericle urat-
recht \·ati de lidstateti verscliilleti. Het pritiiaire doel is volgens de Cotiitiiissie dan
ook lier streveli "(.  .) iiaar o,iderlinge at-stetiiiiiing v:iii de iticriniinaties roor false-
111 ll Il terij Het grote belang ran dir pritiiaire doel is volgens de Conitiiissie gelegeii

,) 14,1:(- 194. L 139,1.
111      ('C)Mil vz 8) 47-1 ,let . p. 14. A.iii cle n „,lum wii de ('0111111#ie g.a.it merigen::eii .1.,tibe,·:hng m.iii de

E u, cipe,e ( 'entr.ite B.ink ( EC:13) \ c}( 1.1#2 It} de .i.m L,e\·elii,g betre ti.·11.1. .le \·a <r<re Hillg \ .iii be pa.ilde m.i N-
regeleii rer\et·,41-4,[ilig \*iii de i·eclit,berchei·tiitiig \·.iii elli·obaitkbilietten eii eurciliiuiiteli *p„cirt ile E(-B
„Ilder .111,1,1·e .1.111 Ic,[ her M .Illiercli 1·.iii ile il,ic),11.1.Ik \.111 lianlionisatie \·an .ti·.,frecliteltike bcp.11111ge,1 cip
her terrem , .iii ,·.i|,elitutiteril. Zie 1,1,1:(-; I w<).(-  11,13. p.  14.
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iii het ti·it dat "(.- .) de lidstatell regitiover cri,11itiele activiteitell die de c-01}11111111 illf 111't'

bc/atiet·,i Iiiiijii cursiveritig. EAMV1 sch.ideti. atiotidirlijk Iiiet iii st.zat zilii roor ceii
gelijkwaardig bescheniiingsniveau over.11 iii de Utiie re zorgeti."" Ui gatigsputit A
dat getiieetiscliappelijke defitiities hi.t gebri,ik rati de ititortii.irie, de bilternatioil.ile
saiiietiwerki,ig cip strafrechtelijk gebied eil hit oplegge,i v.111 5.iticties z.11 vergetii.ik-
kelijketi.13 Ten aanzieti vaii de h.iniionisatie r.111 de bestanddeleti ran valsetiiutiterij
\fordr door de (:otiiniissie een breed scala .1.iii gedragiligell beoogd: ilet ill.lchtile-
lilitig vall tech,iifhe voorilitgalig 111oer worileti gekekeli 11.1.ir de tizbricage r.iii r.ils
geld eil Ilatidelitigeil die daar.1.111 \·oorat-g.1.11. ertiiee s.1111eiiliatigeti oferi,p volgen
War berreti de. ti,niii,leritig vati de spec-ifieke bestatiddelen wijft de (:,)111111issie op

de  itihozid  vaii  bet  Veidrag  vali  Cletic've  uit  1929.' 4  1)it  rerdrag  dietit  .114
ilitg.ingspi) ilt.

Over de hartiioliisatie vati saticties Iiierkt de C:0,11111issi, op dat her tiiet beror-
derlijk is dat de tiiaxiiiititiistraff-eti sterk verschillen. Hit is da.irdoor oti,iic,gelijk otii
geliike bescheniiing re biedeti regeti valse,11itilterij \·.111 de euro. 1)e (:0111111iffie
denkt aaii her optienien v.111 eeti 111initiiale 111,1xillillilistr.it in eeli Europees besluit.
Hierdoor worden "(...) de risicoi kleiiier (...) die verbatid houdeli tiiet het best.1.1,1

- 14

1·ati zi)Iies W,1,ir de repressie geritiger is.
Het E,iropees Parletiietit \·erzoekt de C'.c,inmissie - iii eeti resolittie o\·er de

hierboveti beschreven tiiededelitig - 0111 (11,1 de itiwerkitigtredilig rati het Verdrag
van Aliisterdatii) op het gebied v.iii de jilstitiele sanietiwerkitig een overzicht v.111
gedragingeti iii verbaiid illet valsetiii,nterij iti Ie dietie,1 die itiiitortii iii alle lidst.ireii
als 111isdrijt-tiioeteii wordeti aaiigetiierkt.6 Hierbij is volgens het Europees P.irle,iient
de gemeenschappelijke defitiitie van bep.1.ilde stratbare hatideliiigeti rati groter
belatig dan de vaststellitig van eeti Litiit-ortiie stratiiia.ir."' 1)it staildpii,it wordt tilet
nader getiiativeerd. Duidelijk is iii ieder geval dat her Etiropees 1'.irletiic,ir - \\ ellie ht
door het cotii,iiutiautaire belatig- geeii globale harilloilisatie beoogt. Ecti tiaur\·keti-
rige aanpassing van het tiationale str.it-recht lijkt aangewezen.

Mei  1999 verschijilt cell resollitie vati de 1laad. Deze resolutie is her stat-rfeiti vi,or
coticrete actie op het terreill vati de versterkitig vati het strafreclitelijke k.ider vul)r
de bescheniiing tegeti valsetiiutiterij tiiet hit oog op her iii oinloop bretigeti rati de
euro. Uitgangspunt is dat de lidstaten doeltreffe,ide stratreclitelijke tiiaatregele,1
11ioeteil aailliellien. 111.1.irregeleti die ook betrekkitig hebben op de sitilatie vourdat

11        ( .OMC I A)')H) 474 .let:. 1'.  15. 1 lierbil i <,rilt ,·e zi er. IJ 11.1.Ir de be.clie,1111,1g 1.iii de tiii.Iik kle bel.,Iis:.11
9 1.le (,Cilleel 1.chap. m.lar imk lid.ir riclitlijil 91,31 IN. EEC; 11 11.ike lie be.tri.1,1111% 93 \\ It\\'.1.eli (11„„til-
0[uk 5). Ult het i·001 g.i.ii 1,1 e blijk r li,K hiei- ceii  ei-itc-pulerm,rrilitiei ir \\· irilt iligezer r. 11 17:11<,e, e \-,t,i ile
be„hemii,ig ,·.Iii bel.1114.11 uit de een[: ruler.

12 C'OMCI 1,<18) 474 Jet.. p. 1 5.

13       111[enia[icili.1,11 Verilr.ig \.iii 211.,pril  1929 ter be.tri)dilig \.1,1 wl.eilimiterii. 4,11,lerrcke,id  111 (,elic \·e
(hicrii.1 ,·.ilv.munrerilierdrag)

14     COM(1998) 474 Jet . p. 15.
1 -5       1,1,/:(; 1 ,)418. (' 374 ,.3,). pwir 1 -1 4 ili,lel· b.
1(,      /,/11:(, IMK. (' 379  3'3. pri,ir 14 „,id.1 21.
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de iiitititeii e,1 bilietreti (,p 1 janii.iri 21,1 )2 iii otiiloop worde,i gebracht:  De 11.,ad
lielpt de beoc,ide becli,kroniiitig  ,p grotid \·an de recoltitie ee,i .1.irdig liatidje
op..eg.

Her verdi:ig r.111 21 1.ipril 1929 rer bestri-iditig \'ati valse,iiii,iterij illoet \'001- alle
lid*tatell r.iii de Europeve Utiie de ge,iieeiiscliappelijke 111itiitiiu,111101-iii ronticti

i,iz.ike de becic)%(le strat-reclitelijke be0.-heniii,ig. 1)e 11.,ad richr zicli op de gedr.,44,1-
geii die iii de lids[.irell op grotid rali her strati-echt zoiideti tiioeteti wc,rden geli:ind-
11.1.itd. Her ben-eft ill ieder geral de halidelitige,11,it arrikel 3 v.iii het \·alsetiiunterij-
,irdr.ig. C-)(ik |let ren·oireli eii mt,-(,ereii r.111 false 111111lt. illet her ougilierk 0111
Licze ill 0111]Ocip re bretigen. 11ioete,1 worden meeget]0111211. Verder nioereti de
lid*r.ireti zeIf  )tiderzc,eketi of tiog a,idere roniie,1 r,111 iii bezit hebben v.in \·alGe
milii[, 11ier her <,c,gilierk 0111 deze in otiiloop re bretigeii. dietieti Ie zorde'11 be-
./1.1 t r. ' .

Er N·Cil-ilt cell eel-Wte .1.ilizet LIeiIe\'eli  ·001 Je definierilig vall 'llilitit'  " eti tevells
.

blijkt d.,I lier de lt.aad n,c,r ogeii *ta.it 11iet alleeti iiiaarregeleti re treffet, En .,aiizieti
i'.111 ilitilitell ell biljetteti .ilf zodatiig.  C)p grotid \·an het verdrag uit  1929 1110ete'11
ook .it-zotidciliike cc,!iipoiieiite,1 \·.111 11izitite,i (zo,ils holi.gr.1117,iieti) strafrechteliik
n-ordeii bescliertiid.-" Hier.1.iii \\ordeti ilistriliii,nteii die speci.1.11 zij,1 besteiiid oiii
eeld 11.1 re 111.iketi toege,oegd. zo,ils co1iipliterprograti1111.1's, evenals het - 111et
bedrieglijk (,c,giiierk - iii bezit hebbeti vati ilistrililletite,1 die specifiek voor valse-

,11111,1iterii zi-iii be<reliid.-  Tot slot \\'i-idt de 11.a.id tiog ee11 c)\ envegilig .1.111 de \·,70£ te
4tillcil 3.itictie). 1)e orraticihklijkc 1.iiictic, iiiucteii dodti-effeiid. e,·etiredig cti .it--
whiikketid zi iii. liier itibegrip \'ati \'ri-ilieidffri ,itti·ii die tiirle\·eritig tiict iii de „cg
ft.lall.

Op grond r.111 eei i iti iii.itiet-v.iii de Bc,1 idsrepublick I )iii td.1,id " wordt i,1 2111111
eeii k.iderbefli,ir .tatige,ioiiicii. K.iderbefluit 21 11,1 1/383/JIJZ richt zich op urafreclite-
liike 1113.irretrelen tiiet her oog op het iii otiiloop brelige,1 vati de eurc, op 1 j:inuari
21 11,2. hi lijii tiict de refc,lutie wordt c,ok de periode \·661- deze datuni Oilder de
reik\,i-idte \·aii hit k.,derbeditit gebracht. 1,it wi),dt gerechir.icirdigd 111et het .irgii-
Iiietit d.it de tic,(,dz.ikeliike geloot\\·,1.11-diglieid v.111 de tiietiwe 1111mt 111oet ,\·ordeii
gew.,arborgd cii ernstige ecotioliiische gevolgeti tiloete,1 „ arden voorkotiie,1. W,it
berreft de itihotid blijkt ditidelijk dat er.iatisluititig is gezochI bij de resolutie r.in de

. .1

Ita.id.-- l .taritit volgt weer dat her verdrag uit  1929 her ftartpillit is roor war betreft
di otiifchrij\·itig rati de \·erbodeii gedragitigeti. waaraaii liandeli,igeti zijii toege-

17    /'hi:'(-; 1 ,)<,c). (' 171,1.
18     /,11/:(; 1,)*/'J, C. 171  1, 1,. 2. pii,ir li. 2 4,ij,ler b.
1 ')       /'h/-'(; 1,BM. (' 171   1. p.  1. Pum A. 3.
211       /'ht(;  I <)')'J.(' 1 7 1   1. 1.. 2. pillit 3 <)11,1:r .1.
21      14,/:'(; 1 'J,),3. C ' 171 · 1. i.. 2. plillt 3 cilider 1, .ii c.
11     1,/1/:(-; 1 1,t„3. C. 171,1. p. 2. pulit 4.
2.3       /'ht(6 1 ,)1),). (' 323. 1,.
24        lie meruegilig 111 pre.,ilibule k.iderbc,lilit 2111 HI  383  1137.
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voegd. Deze betreti-211 onder nicer afzoliderlijke bestaiiddeleti \·all 1111111[ ter bereili-

gitig tegeii vervalsitig, zoals hologr,1111111eti.
De vraag kaii worden gesteld of. illet her kiderbesluit Iiiitii111 111111.iriiiotiis.itie

wordt nagestreetil,  ot-dat een ineer volledige at-steillillitig r.111  de  \vetge\·itig iii  de
lidstaten de bedoelitig is. Uit de voorgeschiedenis ran het kaderbesluit blijkt dat de
tiadruk ligt op eeti genieetischappelijke definitie en dat illet 11.111ie het Europees
1'.irlenietit aatistuurt op volledige hartiiotiisatie. De Coillillissie is illiiider stellig.
niaar lijkt zich evelieeils te realisereii d.% ten aanzieti van de bestrijdi,ig v.iii euroral-
seniziliterij op wetgevelid terreit, serietis te werk illoet wordeli gega.111. Het tege,1-
gaan vati vele gedragingen wordt op dit terrein belatigrijk gevondeti. Aatigetionieti
tiiag worden dat het k.iderbeslitit tioodz.1.ikt tor nauwkeitrige oilizettilig. 111.1.ir dat
her de lidstateii vrijst.1.it tiation.ile wetgerilig waaniiee de beschertititig v,111 de
Elir<)pese lillrilt wordt gedietid, ongewijzigd te I.ireii d.iii Trel iii te v ,ereii.

7.2.2 Ki·,Ii,it·rki·,ide lit·statiddelcit stra/ba,irsk//i,le tili·i,twisc·,111,1,k·rii <·it th· sti,i/bi·dn·ieitie

Het stre\'en 11.iar eeii oiiivatteticle regelitig houdt in elk ger,11 iii dat lidstateii otiizer-
titigsverplichritigeti Iiioeteti 11.ikoiizeti op het terreiti r.111 de delict,sotiisclirij,·itigeii eti
sci ticties. 111.7.ir ook teii .malizieti vati deelne111ingsroniieti. pogilig eli zelfs de ,1.iiispr,1-
kelijkheid Vall rechtspersoneti. Kortoni: vele aspecten \'.111 materieel sirafrecht bij de
bestrijditig vall eurovalseinunterij staan otider invioed v.111 de Europese Unie.

De kern van de delictsoiiischrijvitigen is te vitiden iii artikel 3 van her kaderbe-
sluit. waarin vier gedragitigen worden oliderscheideti. A.111 de lidstateii wordt de
verplich Iii ig opgelegd de 11odige maatregelen te treffen oill ill de eerste plaats ervoor
te zorgeti dat iedere bedrieglijke vervaaidigitig of veratideriiig  v.711  1111111I stratb.1.11

wordr gesteld.25 Hierbij is v.iii geeti etikel belang welk 111iddel is gebruikt. De twee-
de gedragiiig betreft het bedrieglijk iii oniloop brengeii van valse niutit.1" In de
derde plaats strekt  het  kaderbesluit  zich  uk  over  "(.. .)  het  itivoereti,  uitvoeren,
vervoeren, ontvatigen ot-zich vet-schaffeti van valse of vervalste 111iint. Waarvati tiien
0,·eet dat zij vals is, tetieilide deze iii oniloop te bretigell."3- De vii.rde hatideliiig
richt zich 11iet op tiiunten en bankbiljetten als zodanig. Het betreft her bedrieglijk
vervaardigen, ontvatigeii, zich verschaffen ot- iii bezit hebben rail werktiligell.
voorwerpen, coiiiputerprograiiinia'$ ot- aiidere 111iddelen welke tiaar hmi aard be-

':stenid zijn voor de vervaardiging v.iii V.ilse illunt ot-voor de ver.ilidering viiii 111111lt.-
Deze handelitigeii zijn ook stratbaar itidieti het hologratiitiieti ot-atidere bestaliddelcii
vati mutit ter beveiligitig tegen vervalsing betreft.3"

25      Artikel 3 lid I onder a kaderbesluit 21)(11 /383/IBZ.
2(,     Artikel 3 lid I mjer b ka,lerbe luit 211( 1 /3>(3/JBZ.
27      Artikel 3 ltil 1 011,le,-c k.illerbe.luit 211(1 1/383/.113/.
28       Artikel 311,11 cilider d eer<te +treep.ie k.tilerbesluir 211ill)/38.3/JBZ.
29      Ar[ikel 3 W l 011 ler il [u·eede streepje k.iderbe I ,ir 2111 (1/38.3/ JUZ.

259



H( )(71-1 )$ 1 LTI. 7

Op grotid \·ali artikel 3 lid 2 111Oetell de lidstate,1 en-oor zorgen dat 'deeliiaine
.1.111' eii het 'aatizetteti tor de Tier hatidelitigen stratbaar is. Bij de eerfre drie hatide-
Ii,igeti geldt deze verplicliting ook teii a.ilizieti v.111 pogitig daartoe.

Artikel 4 en artikel 5 Zijll miativullende delictsotiischrij\'itigen. Artikel 4 betreti
her tiatiizititeii \·ati geld. Hiervati is spr:ike watitieer bijvoorbeeld tizet legale tiicilitei-
teii geld u'ordt vcr\·aardigd boreti de toegestatie hoeveelheid. '" Artikel 5 bepaalt dat
lids[ate„ de liodige 111,iatretreleti iiioeteii lietiieti oiii de hatidelingen iii de twee
roorafgaande artikeleii ook stratbaar te lateii zijii iii de situatie waariti zij betrekking
hebbeii op de tockoiiistige eurobiljerteri e,1 -tiititireti eii v66r 1 jatitiari 2(1(,2 zijii
beg.ian. Ook re,i a.inzien vati bilietteii eti niutitstukketi die nog niet zijn uitgegereti
Iii.1.11- besteii]d ziji] 0111 iii oiiiloop te wordeii gebracht eti \rettige ilizint zijil, illoeteli
de lidft.ireti deze \·erplichtitig tiako,iieii.

Naast aatidacht \ oor de fortiiulering ran de stratbare gedragingen richt het ka-
derbesluit zicli op de stratbedieigiiig. Op gratid \·ati artikel 6 v.iii het kaderbesluit
dient iedere lidstaar de tiodige 111aarregelen te treffeii 0111 en'oor te zorgen dat op de
iii de ai tikeleii .3.4 en 5 getioeiiide liatidelitigen doelti effende, eveiiredige eii :,f-
·sclirikketide strati·echtelijke saticties staan. Deze saticties betreffen ill ieder geval
rrijheidssti.itt-eii die aaiileiding kutinen geven tot uitleveritig. Met de gekozen
ti)rtiizileritig \\·ordt de resolutie rati de Raad ge\·olgd. Opinerkelijk is dat voor de
credrairillee,1 ,·.111 artikel 3 lid 1 otider a aan de lidstateii eeti 11111wkeurige verplich-
titig wo,-dr opgelegd: er geldt ee,1111itiitii.131 stratiilaxi,Iiuni v.111 8 jaar ge\'atigetiisstraE

Voc,r de delicreti getioeiiid iii de .irtikele,1 3. 4 e,1 5 kaderbesl,iit 31()(1/383/JIJZ
111oet,91 ook reclitspe,Tonen a;iiisprakelijk kutineti worden gesteld. Hierbij wordt -
op her eerste gezicht - iii het iliidden gelateti ot-de itizet vati het strafrecht wordt
beoogd. 1 )e gedragitigeti tiioeteii zijii gepleegd door ietii.ind. handeletid als individu
of-als lid v.111 eeti orga.iii vati eeii reclitspersooti. die iii de rei-litspet-Nooti een leideti-
de positie hiiieetiit. De grotid hierrooi- 11ioet zijii gelegeii itieetibevoegdheid otii de
rechtspersomi te vertegeti\\'oordigeti. emi gezag 0,11 nainens de rechtspersoon beslis-
singen te iietiieti of-eeti gezag 0111 iii de rechtspersooti toeziclit uit te oefeneti. "

Lidstateii nioeteti evelieetis er voor zorgdragen dat de aansprakelijkheid vati
rechispersolicti illogelijk is itidieii er slechts sprake is vati betrokkenheid als tiiede-
plichtige ot-uitlokker bij een eurovalseiiiunterijdelict of-de pogitig tot het plegen van
eeti beperkt aantal valseinutiterijliatidelingen. tianielijk de ill artikel 3 lid I onder a

ren b getioenideii feitell. - Hiernaast tiioete,1 de lidstateti de 11odige 111aatregeleti

31 1       Arrikel 4 .preekr  ,„ er Lie .irtikel  3-11.111,{elinge,1  m.t  berrekkilig rot  'C.  .)  bille[te,1  .t tiwiite:i die
mirden cit /911 wn·.1.irilihil :iiet gebrwki,1.ikilig ,·an de reclitmatige ficiliteiten cit-liiaterialen iii <irild
nier de recliteii  ·.iIi cit de m<,m·.wdeli \\·.1.ir<,licier de be\·c,egde .iuw·ireiten ilium 111(,geli wrge,eli.
zoilder cle [„egretillililig ,·.111 die .luti,riteiteil.'

31     Artikel 8 lili 1 k.iderliesllii[ 211111)/344.if.IBZ.
32       I ler .Irtikel i. 111:t eemoudig opge teld. eli l,li eerste lemigisiller 111eteell dilideluk of dir deel \·m

.irtikel H lid I k.,derbedmt 2111111/383/JBZ een itim·erking is,an lie .1.ilisprakelijklieid wii rechbpeno-
tien <,t her \·en·olgbetret-t \·mile drie grcitiden ,·oor de leidende po:itie. 1)e Etigelwlige \·erve. en wl-
kil,idige en.luridi+che al·gummte,1 leiden tor het ciorileel d.ir her eeli nieu\\· oliclerdeel lietreti.

261 1



K Al )[ lt [ i >,1 l 11 1  1 ll1 ( )\'Al  1 ,\I l_IN I 1 1  11

tietilen 0111 ervoor te zorgeil dat een reg-htspersoon aansprakelijk kati \\,ird,11 gesteld
\\.//ilieer, bij gebreke Lili toezicht of co,irrole a.ill de katit rati eeii iii lili  I  V.111
artikel H bedoeld persoon. de delicteti ziit de .irtikeleti 3.4 eii 5 door ietiia,id die
olider dietis gezag staat, kotideti plaars\·itideti voor reketii,ig \·.111 de reclirsperscioti. hi
het geval vati artikel 8 lid  1 eii lid 2 word[ de strafver\·c)lgitie vati tiatiturlijke pei-so-
liell die .715 dader. uirlokker ok- iiiedeplichtige betrokketi zijii, niet uitgesloreti. '''

1 )e Sancties illoete,1 wederoill doeltrell-etid. evetiredig e,1 .it-sclirikketill zijil . Bij
stratbare hatidelitigeti otider artikel 8 lid 1 barrett lier al d.ili nier sir:lfrechtelijke
geldboeIes. Ook kuntieti zij andere iii.,airegeleti oill\'.ittell. Iii lier k.iderbesluit
wordeti  er  vier  genoetiid. '+  1)e  tortiiuleritig  suggereert  ee,1  bepa.ilde  Illate  van
rrijblijvendheid. \\·aardoor a.iii de lidstateii etiige ruiiiite wordt gelateti.'- Bij gebreke
r.111 toezic-lit of-cotitrole op grotid van artikel 8 lid 2 illoetell de lids[ateti zorgdrageti
I·oot' doelireffetide, e\·eiiredige eii ati chrikketide fatictie,.

Over de specifieke itihozid v,711 de teriiieti zo,ils gebrilikt iii het kaderbesluk k.111
worden opgetiierkt dat er sleclits drie Zijil gedefinieerd. Naast her verdrag uit 1929.
iii het kaderbesluit 'valsetiiutiterijverdrag' getioetiid, ir·ordeti de tertiieti 'iiiziiit eti

"rechtspersooti' onischreveti.   Ten aatizieti raii de gedefinieerde begrippeti hi*eti de
tiationale wergever eeti richtstioer bij het tiakoiiien v.iii zijii otiizertitigsplicht. Voor
de overige begrippen is wellicht wat 11ieer onderzoek iii,dig eii st.iat de wetgever
meer vrijheid ter beschikkilig.

7.3 Titel X Sr: valsheid in muntspecion en munt- en bankbiljetten

7.3.1 Katic·,·ht·slitit 20(JO/.18.1//BZ ,ils mt,th·iditti, i."Or 1·(·11  it'(·ts,t,il. r ieille

De wetgever witidt er geen doekjes 0177: geti,ige het <,pschrift \·an de „et houdt de
wijzigitig van het Wetboek vati Strafreclit otionistotelijk verband lilet kaderbesluit
2()(IC)/383/JBZ.r Dat blijkt ook zeer duidelijk uit de iiihoud en itideling v.in de
tiietiiorie vati toelicliting

Iii de 111etiiorie van toelichting wordt i,1 .ilgenietie tenneti de achrei-grc),lil v.111
het kaderbesluit geschetst. Belatigrijke Europese besluiten ten.zatizieti \·.iii de itivoe-
ring van de euro wordeti kort aatigehaald et i rei der wordt het doel v.iii her kaderbe-
fluit verdlildelijkt. Geheel correct wordt getiield dat cell betere at-stetii,nitig \'aii de
ilationale strafu'etgeving wordt beoogil eti d.it her iiitertiatiotiale verdrag uit 1929 als

33     Artikel H Itil 2 k.kilerbe.lui[ 211(Hi/.383: JIJZ
34      Arrikel 9 lid 1 olider .1 t<,r eii lik[ 1 kaderbe,luit 2 1(1(I:'38.3/JBZ: kili.luitilig 1·.iii lie[  ·ofirileel \·.iii eell

guii%rige regelilig \·.Iii de merlieid ot-merhetil:st:,111. tudelijk ot'per,11.lite,it %·et·l„,il ,)51 her uit„eti·i,eli
,·ail coill 1,1 e r< 121 e .le ti \·l k i tell . p 1.,atf i ll g 011,ler roe/Ic |lt i .l it & rec |lte r ell c ell rec |lter' 4 k lic,·el tor oi lt-

biliilii}g.
35     Iii ile Elige|whge \·ersie w.i[: "t.../,ut,1 m.,)· i„,h „h·,·th,·,· ,.„,.i„„,,,„.·h." f   . f
3(,       Zie 6 7.4.1  eii S 7.4.').
3-7       St/i. 211( 1. 234, p.  1. Zie iwk K,titi ·r.,·titkIN·it // 2111111  111. 27 494. m·. 3. p.  1.
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uitgatigspuiit dietit. " Met het oog op de k(,11ist rati de euro -(.  .) houdt het kader-
besluit 111.1.irregelen iii die boreii her Val<etiiutiterijverdrag ititg.1.11 en roorziet   her
k.iderbeiluirl aldiis iii eeii verder„.iatide beschertiiitig r.iii illillitell en b.itikbiljet-»

teii."' ' Verr<)1•,ei10 \\·ordeii iii ecii alitic.1 de gerolge,1 rati eeti k.iderbefluit vour de»

Ii.tri„11.ile reclitvoi-di uiteetigizet. Voor Nederl.itid geldt de \erplichring "(. .) daar
\\.iar de Nederl.tiidse strati\·et tiiet voldc,et .7.iii liet bij her k.iderbesluit bepaalde. de

wi't iii orereeti3te,11111itig te bretigeli met hetgeeii is overeetigekotijeti.-41' Na deze
algetiietie oret-\\egitigeti volgt een korte o,iischrijritig r,iii bep.,litigeti tlit kaderbe-
fltift 21 1, 11 ,/383/.113Z.  Op\·alletid  is d.it .illecti  de artikelet, 3.  4 iii 5 \\·orde,1  I,itge-
\\·erkt. 1)e bep.ili,igeii die strekken toI de iii\'cier \·.iii strati-eclitelijke 1.ilictieS ontbre-
keti. e\·eii.115 bii,oorbeeld de aancprakeli-ikheid \'.iii reclitsper otieii.

Her t\\'ecile pi,tit betreti de opboti\\ r,in de illeilic,rie \·.111 toelichritig. N., de
.ilge,iieiie i,ileiditig e,i een korre i,ihozidscliers rail her k.iderbesluit ko,iien op
gestrtictul-Ce,-de „'47( de ge,·olgeii r.111 ile (,11izettiti„ \'ati lie[ Europese be'sluit a.Iii de5

orde. Eerst \\·orde,1 de be,iodigde wijzigitigeti ill het iiatiotiale 111.iterille ftrafrecht
.1.11}gege\·eii. \\ .1.irii.1 w(,rdr stilgest.1.111 bij lie (,tiderdeleti ,f·.1.i,-c,p de Nederlatidse
<tr.ittret al iii („ireeiifte,11!ilitig R iiiet hit k.iderbesltiit. Ver\'olgeils is de artikelsge-
\\'ilze toeliclititig Jati de belirt: er \\ordt telketis uitdrukkelijk aatigegereii welk
oiidei·decl ,·.iii her k.ideibeclziit tot de beri effetide \\ ijzigijig tioopt.41

Iii de metitorie v.in toelichtilig cciticludeert de illitlister dat clechts op eeti ge-
ritig .iantal („iderdeleti de Nederlatidfe str.it-,ret aatigepaft eti ge\\·ijzigd dietit te
\\·(,i·deii.4' Ti icle,ii eeti katiierdeb.it \\7,1"dr hit \\·ers\·o<,Trtel „ek.irakteriseerd als rrilr

reclitiisch \·ati .7.ird "(. .) 011idat <,tis Wetbock rail Strati-eclit .11 grotetideels vold ,et
.1.111 de \rrplicliti,igeii die zijii opgetioilieti iii het k.iderbesluit."4' 1)e illitlister „'.1.ir-
Fi h ti\\'r er ec|itei \ 0(,1' d.it het feit d.it ilit\'()Cl il l»\\'etge\'ilig 11.111\\ elijks tiodig is Hiet
leidt tot etiig „c,rdeel 0\·er her bel.itig \·.111 liet k.iderbeslilit. 1,c,or de koiiist vati de

etirc) if her "(. . .) z.i.ik d.it de etrafu·ergevitig vati alle lidstate,i op adequate eti ,)p
\·ergelijkbare wriize befcher,11iiig biedt tegeti \·,ilse,11111}terij."44 Wellicht dat het gri,te
bel.iiig v.iii het Ezirc,pece be<luit eeii rol  peelt bij de expliciete keuze 0111 aailslilititig
k zi,eketi bij de tekft \·.117 het k.iderbeflitit. 1)e tiiitiister over\\ eegt.

'Teliemde c,cik \\.it ile ti,niizileriligeli betrett Zo gliell mcigelijk .1.1,1 te <liliteli bij de
tek:t,·.iii liet kaderbe.luit lieb ik er\-i,cir gek„ze,i. alle iii liet k.ailerbe litit opge:omde

38       Iii  de  k.,ilier,[ilkkeli  „or,le,i  i„ik  tie  liegrippell   \'el·,ir.ig ,.iii  \E'elkil'  :11  'Val„illuii[eri.i  erilr.ig
gt·brilikr. I lierlizec \\, ii·dr ge,1(,eld ,>1, |ler \'Cr,ir.Ig 1.111 (;Cri '\ e <71e llcil,r  13)

3'J    K.mistit,bll·w /1 21 lilli·Ill. 27 -194. iir. 3. p. 1
11 1    K,tilit·,·stict·L·,·11 // 21 It 111 1,1.27 4'14. 1,r. 3. r. 2.
1 1        1 )e ilitilister |ier|1.1.11[ ile/C :,el·Clric tilliell. Cell deb.it 111 de I i,ecile K.Iliier. /.ic //,1,1,1,·hilect //21 lillI  1 1 1.

11 r.   (1 1  - 1'· -12')4-42 1 5
42      K,„,1,·i.:fill·b,·it U 2111 M 1/111. 27 494. lir. 3. p. 2.
43       //,1,1,1,·hite,·11 1/ 21 lilli  Ill. lir. (,1. p. 4294.
44 H,1,1,h·/ti,etit /1 21,1111  111. tir. (,1. p. 42')4.
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gedragilige,1 over te ileillen ill de \.ilri}iuitterijbep.ilitigeti \·m bet Wetboek v.iii
Stratirecllt.""

Hiertiiee geeft de 111inister vati Justitie zeer ditidelijk a.iii dat alle Iiau\, keuriglieid bij
de onizetting van her kaderbesluit is betracht. En dat lijkt lilli eeti jiiist rertrekpitilt.
zeker waii,ieer .11 natiotiale wetgering best.iat. 1)e woorden v.iii de illinister schep-
peti iii ieder geval hoge ver\\·achbngeti!

De aatidacht root- de context vati de Europese Uilie is iliet allesoverliee,-setid.
Er speleti ook zuiver liatiotiale eleliieliteli eeti rol. Zc) wordt her wetsvoorstel ciatige-
grepen oni obsolete stratbaarstellingeti te schrappen, natiielijk die niet betrekkitig toI
miintscheiitiis.44 Deze wijziging past iii de lijii van her beleid \·ati de 111itiister vati
Jiistirie dat is gericht op her bij de tijd bretigen vati het Wetboek vati Strafrecht:

Otigeacht de beatin\·oorditig van de \·ra.ig of de iliteindelijke otiizertitig op alle
ptllitell correct is uitgeroerd, is de 111111ier van aanpak lovenswaardig. Nit betreft het
hier ook wei een 'zi,iver' Europees o,iderwerp: de euro is onlostiiakelijk lilet de
Eurc)pese Unie verbotideti. 1)at de invoering vati de Europese tiititit vergezeld liloet
ga.111 niet Eziropese regelgevitig staat r,ast, 911 dat daarbij haniionifatie rati ftraftecht
eeti tioodzaak is, lijkt eeti gegeven.48 1)e Nederlatidse regering en de natic)11.ile
parlementarilirs proberen dati ook - iii de gegeven onistandigheden - zo 11.iuwkeu-
rig niogelijk alle elenietiten van het wetsvoorstel Ie plaatsen iii het Europese licht.
1)e focus op de achtergrond van de wetswijziging geschiedt - voor zover op grmid
vati de kanierstukken kati worden beoordeeld - op tiatziurlijke \\·Uze.

7.3.2 Sii vititrdoop: de 0,1,zetti,W t'al, t·(it kadi·rbish,it

Ititeressant is dat het vrijwel de eerste keer is dat eeti kaderbefluit is a.ingetiotiieti en
dat rrordt overgegaan tot de otiizetting vati eeti dergelijk Europees rechtsilistrilillellt
iii de iiatiotiale rechtsorde:" Zowel de bewustworditig vati de toetie111ende Eitiopese

·15        /1,litch·lillecit 1/ 211(111,7,1. tir. (,1. p. 4294. Zie 1,11, Oorbeeld teti .1.1,1/ieii \·.m artiket 2(19 Sr K.ilit,·1·still·ki·,1 /1
2111111/III. 27 -Ic)4. nr. 5. p. 6.

4(,       K,tim·i·stilk'k'(·it /1 211(H)/111. 27 494. lir. 3, p. 5.
47       K,i,11,·rstiti'i· ·iii/ 21)11(1/111. 27 4<34, tir. 3. p. 5.  Er  \·or,11 ,·er\\·cieii !1.1.ji· de liriet   .iii de titi,ii,ter \·.iii

Ju,titie .1.iii de I u·eeile Katiier „,·er de  \·erce'Uke <tratiii.irtiii.1. I herlii \\·ordeli. (,111 her #,·ettwick itieer
bij de rud k bre,1 ge n. w,intelleti .Iatigek m kh gil tcit J t-scli.lili ng 91 <) lisole te #tr.1 111,1.18 k 11 iiige, 1.1 )e .im -
ke le,1 2111 e,1 211 Sr H·orde,i explicier getioeitid. Zie k-,1,11(·r.,11'L,£' .11 1/ 1998, 'J'J. 2(, 564. tir. 1. p. 14.

48      E et i drie r:,1 8,1 gi :c he m te i in i . 1·.i n n ie,11 I i i: d a t de h am icin i va r i e z e l fs w rd er ni c ier g.1,111 : " W,1.1 1 . r ec l i

grote m·erectiste,ii,iiitig heers[ cip het \·lak \.iii lic sir:itl.:i.mtellt,ig. is de/e „iliite,11 op lier ,1.ik ,·.iii cle
bestraffilig.  1 )e bestraflitig \·.1,1 \·.ilseititiliteri.111)kt ,1.iii 0„k lic[ ilcittieili bu „i[.tek „iii o\·er te g.1.111 rot
unific.trie (,r Europees lii\·e.iii. 1 )e eilro,0 illittiers het m :est hil cipe,e. ge 111:e,14, h.ippeli.ike plillt s'.Ill Lie
lid,t.ite,1. 1 )c 11.irilic.)11 i..itie ilie t|lails is gecreceril. 1, illim hi. 11 111:[ 1 (,1,1(,elide. /.11 . lizer flu irclid cil 1.1.it
bijge\'cilg te  \eel +peelruittite  m  het ,·mrdeel  #·.m de \.ilxniuilter<."  Boe#·keti+.  I.,irc,ir &  V.m  1 riclit
2002, p. 63.

4'3       V.iii 0,·et, liierkt <,p: "Al. ik her goed heb. i. lier her eer,te K.mierb„luir d.ir ,1.1.„1\\·crke'Uk m ii.i i ,11.,le
, ·etge\·ilig ,\·ord[ cwiige/et. Er 791 eerder K.mierliesluitcli ge„·cev. m.iar J.iii „ .1. (,ilizerting 11111.lticiti.ile
fietgei·ilig mer Ilodig. I),t k.111 cip z,ch,el t' .11 .1.111!eidilig 71111 ri,I ee,1 be<ple,gell,li: hieroi·er." 1 Iterl,U
illoer 1,·cirdeli <ipge,iierkt clat V.in (,Jeti ,i·elitchr iloge,·eii .1.iii de 'miu„·iglietil' 111mr \,·eliii;11: hil (ic,elt
i,p k.,dertic,luireli. Zie //cm,1,·/1,49·11 1/ 2(11111'111. nr. 61. p. 4241.
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.·itivloed   als de omvennigheid illet dit gegereti blijken regelinatig uit de totstand-
kotiiitig vati c,nderhavige wer.

Zo \\'orden iii de Tweede Katiier opiiierkiiigeti ge.111aakt v.iii procedurele aard.
1)e Pr dA-fractic cloet bijvoorbeeld de aanbeveling 0111 bij de indieiiing rati eeil
\\·etsvoorstel dat goeddeels strekt toI otiizetritig vaii een kaderbesluiL de tekst van
het besluit zelitoe te voegen." 1)e kanierleden hebbeti behoette aan eeti tratisparant
\\ etge\'iiigsproce . I)e nihiister ticeijit de .iatibeveliiig z:iii de fractie 'ter h.irte' eli
belooft dat hij de volgetide keer aaii her verzoek gehoor zal geven. A.ingezieii her
bij de itidietiing ran dit wets\·oorstel tiier is ged.ian, voegt hij de tekst toe als bijlage
bij de nota 11.,ar aatileiditig vati her verslag." Hierbij wil ik opmerkeii dat het tiiij
zaaks lijkt dat ook de lia.id \·.in State over de defi,iitieve tekst beschikt. en wel op
het motiietit dat de Ilaad eeti oordeel moet geveli over het wetsvoorstel liaar a.itilei-
ditig van een besluit rati de Europese Unie. 1)it geldt ook voor atidere advies-
O rgail eli.

Boeieiid is o ,k de \·raag \.in dezelt-de fractie over de criteria v.iii subsidianteit
eii proportiotialiteit uit de tiotitie Et,rostrafrecht." Voor hen is het tiier Juidelijk of
.tati deze criteria is getoetst. 1,e tiiitiister geeft niiterlijk tc,e dat iii dit geval de toet-
filig achterwege is gebleveti.'4 111.iar hij 111.7.ikt wel tiog exikele inhoudelijk interessan-
Ie opnierkitigeti. Zo 111eent hij dat de toets niet iii de Iiietiiorie vati toelichtitig illoet
worden ver,iield. liia,ir in eeii eeider stadiuni illoet plaatsvitiden.   Mij wijst op de
gelegetiheid r.iii het \·aststelleti \·.iii de zogetiaamde liNC:-fiche tell behoeve van de
uerkgroep HN(:."' 1)at het iii liet c)!iderhavige wetsroorstel tiiet is gebeurd. is een
les voor itc tocko,iist. Want rei echt wordt door de bewindsinan opgetiierkt dat de
Eise van de beoc,rdelitig van de (:otiitii issie (de Brtisselse voorfase) 5- v.111 groot belang
is ,·001- de 1.itere otiizertitig \'an het besluit. Uitgalig pillit is dat er "(.  .) i11111ier+ tiog
itivloed Ikaill \\·ordeti uirgeoefetid op de itihoud e,1 structuur Irati het Europese

bes,luir, EAMV1."  Ciedacht k.111 wordeti aan het bewerkstelligeii van „·ijzigingen iii
IicI ont,rerpboluit indien het t\\·ijti:lachtig is of-eeti otitwerp itiderdaad aa,i de eiseii
v.iii szibsidiariteit eii propot-tio.1.71iteit voldoer. Overigeiis beii ik - .ziiders dati de
liiitiister - r.iii Iiietiitig dat de tlitslag van de toersing aaii beide begitiseleti ill de
tiietiiorie \·.1,1 toelichtilig kati \\·arden vertiield. 1)aar is niets op tegeli, juist 11iet:

511        7.(ir,)ept V.iii (1, eii (l';·dA) c,p. iii lia, 4,lgitig wril)ittricli (1)66). rcir z·o irtilure,ide .wiidaclit \·cior ile
i·erliouchili: ti,00:11  Europee, eli 11.1[1(,11,1. 1 vrrafrecht. Zie / 1,1*di'hilecii 1/ 2(14)41/1)1 , Iir. 6 1. p. 4291.

51        K,i,m·i:stiti·£2·zi // 2111119(11,27 494.,11. 5. p. 2.
52      K,tim·,·>Iitikt·,1 1/ 3111(wil. 27 -Ic,4. tir. 5. p. 2-.3.
5.3       Zie K,m·r.,titkk ·11 /1 211(1( /111. 27 4c)4. iii . 4. p. 2. Zie ,·cic,r de begifi,cle,1 111 Lic in)[ltic li irc),trafrechr

K,11,1,·r.,tukk,·,1 // 1 <B),4 '99. 26 (,36. lir. 1. p. 6. eti S 1.2.
54     K,lilier.:titiLY·,1 // 2111111'Ill . 27 494. iir. 5. p. 3.
55     K,ititi·i·.,1 itk·£·t·,1 // lillil,Ill . 27 494, Iir. 5. p. 3.
56     -Teii ruile un het ,·er,clit.Jlien #m her otiderlia,·ige kaderbe.luit \\·erd deze proced„,e Iii.1 turt,pe,e

olit\\·erpe 11 Big Iiter gebrilikt. 70 m erkt il: 1,11 it Mer <)11. K,mi,·ritilt'kiii /1 21)( 1,1,111.27 494. Iir. 5. p. 3.
Zie 6 2.4.2.5 (mer wme met,ii,or 218).

57      Zie \ocir uttleg ,.iii her begrip #c,ort-a,c § 1.3 eli § 8.2.2.1
58       K,Im·i.,Ii,1,14·,i // 21Hlll/111.27 -14)4. :ir. 5. p. 3.
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deze beginselen geveti het kader vati het Europese besluit. eti d.7.1111,ee de Context
van de onizettingsplicht .12111. Belatigrijke intortiiatie die pritiia iii dir docutiient past.

Dit standpunt iiiipliceert mijtis iiiziens overigens tiier dat de toetsing aan subsi-
diariteit en proportionaliteit alleen iii de BNC-fiches dient te geschiedeti. Zolang
11og Keen definitiet-besluit is genonien, bestaat de niogelijkheid dat door wiizigilig
van bepaalde elementen iii het voorstel de toetsine aan subsidiariteit eli niet natile
proportiotialiteit opniei,w dieiit te geschiedeii. Het nioet voor alle tiatiotiale verte-

genwoordigers in de voortinse eeti cotistant aa,idachtsputit zijn."

7.3.3 Koiti' schi·Is i,ihotid tin·/ X Sr

Titel X Sr inzake valsheid iii 11111!itspecifil en illunt- en batikbiljetten is niet op grote
Rchaal ge\\·ijzigd naar ciatileiding van de oiilzetting v.111 kaderbesluit 2(,(11)/383/JBZ.
De artikelen  2()9,21(1.213 en 2 1 4 S r zijn aatigepast op kleine pilliten.  Ciezien  dir
gegeveii passeren alle bepalitigeti vati titel X Sr iii deze paragraafde revue. Op deze
wijze wordt eeti beeld geschetst van de natiotiale regeling inzake de bestrijding van

eurovalseilluliterij. Waar wijzigingen zijn itigevoerd tiaar aanleiditig van het kader-
besluit. wordt dat aangegeven.

Van oudsher is de opvatting van de wetgever dat nizintillisdrijven kiinneii
.)worden opgevat als aanranding vati de opetibare trouw.  Het uitgatigspunt dat

chartaal geld moet worden beschertiid, leidt ertoe dat bij een ilizintniisdrij f sprike
:iioet zijii van uitgifie van geld of het ooginerk toI uitgifte."' Dit ilitgaligspillit is
goed herkenbaar iii verschillende bepalingen.

Ill artikel 2()8 Sr wordt het 11.1111.ikell eli vervalseli vall 1111111tspecifil of mililt-
en bankbiljetteti strafbaar gesteld. Nalliakell heeft hier een uitgebreide betekeilis,
natiielijk geld dat iiiet v.111 rijkowege door bevoegdeti en tiiet iizet de daarvoor
aangewezen stempel is vervaardigd.'13 Bij vervalsen is sprake van oorsprotikelijke
echtheid: er worden veratideritigen aangebracht iii best.zatid geld.<'-2 Deze gedragiti-
gen kunnen slechts tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden wanneer bewezen
kati wordeti dat de verdachte hierbij het oogiiierk had oiii die ililintSpecifil eti
tiiutit- en bankbiljetteti als echt en oilvervalst Liit te geveti ofte doeti ititgeven. De
iii.ixii]iale straf bedraagt ee,1 gevatigetiisstraf vaii tell hoogste tiegeti jaar of eeti
geldboete vaii de vijfde categorie.

Artikel 2(19 Sr betreft de uitgifte van nageniaakt of vervalst geld te kwader
trouw.  De betrokkene heeft het geld  zelt- tiageniaakt of- vervalst,  of de  valsheid of
vervalsitig was heni op het motilent van ontvangst bekend. Het artikel stelt ook
voorbereidingshandelingen stratbaar: het ontvangen, zich verschaffen. in voorraad
hebben, vervoeren, invoeren, doorvoeren en uitvoeren van valse niuntspecien of

59     6 2.2.2.
61) Sillidt 11 1881. p. 226. Lie ook Keuleti & Verheul 2()114. p. 81<).

61         Sniidi ll  188 l. p. 2311
62       Nobon/Langenieijer/Re,imielink..irtikel 2118 Sr. a.in[ekening 3 (supplement 1 29. ii,i,-eitiber 211114).
(,3     Ncis·on/1.angenicijer/Reiimielilik. .irtikel 2118 Sr. a.inteke,iing 3 (vuppleme,i[ 129. no -e:iiher 211114):
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lilunt- eli batikbiljetteii. Met uitzondering v.111 'in voorraad hebben' en 'invoeren
zijn de gedragingeti ingevoerd naar aanleiding van het kaderbesluit. Bij alle voorbe-
reidiiigshatidelitigen nioet spr.ike zijii vati her 00 gnierk 0111 de valse illililtspeciE'11 of-
nizint- en batikbiljetten als echt en onvervalst uit Ie geven of te doen uirgeveli.
Eveiials bij artikel 2(18 Sr bedraagt de illaximunistrafeen gerangenisstrat van ilegen
jaar of eeti geldboete vati de vijfde categorie.

Artikel 21(1 Sr is gefornizileerd naar ainleiding van de onizettitigsplicht die
volgt uit kaderbesluit 2(lc)()/383/JBZ. Iii dit .irtikel is de kern vati de sirafbare gedra-
ging nier de valsheid van het geld. Centraal staat het wederrechtelijk iii oniloop
bretigen van geld dat beste,iid is oni als wettig bet.ialniiddel in omloop Ie worden
gebracht.  Het  te bescheniien  rechtsbelang wijkt at- van  hetgeen  op grond van  de
wetsgeschiedenisgebruikelijkis. Hetbetrettiii artikel 21(, Sritiiniers het op rechtens
jitiste wijze iii oiiiloop bretigen van chartaal geld."4 Eveneens gaat ook iii dit artikel
de aa,idacht uit naar roorbereidiiigshandelingeii: het ontvatigen, zich verschaffeii, iii
voorra.id hebben, vervoeren, itivoeren, doorvoereii eil uitvoereii van niutitspecifil
ofilitint- ot- b.inkbiljetten, illet her 006771erk oni de betaalniiddelen  iii oniloop  te
brengeti. 1)e 111.ixitiiale strat- bedraagt eeii gevatigeizisstrafvan vier jaar ofeeti geld-
boete van de vijtde categorie.

Na de vervallen artikelen 211  en 212'" wordr het opzettelijk uitgeven van valse
of vervalste nitintspecien of valse of vervalste illunt- of bankbiljetten strafbaar ge-
steld. Het rerschil illet artikel 2(,9 Sr is dat op het niotiietit vati ontvatigst de betrok
keize te goeder tiour\· is: hij weet niet dat er sprake is vin rals of vervalst geld. 1)e

/4persooti wil zichzelf nier bevoordeleti, hij wil alleen geeti sdi.ide oplopen. Indien

hiervoor strafrechtelijke aansprakelijkheid kati worden aatigenonien, bedraagt de
gevangenisstraf tell hoogste vier jaar of kan een geldboete vati de vierde categorie
worde,1 opgelegd. Voor de oiiizetting van her kaderbesluit bedroeg het stratiiiaxi-

(,7mutii tiiaxi1111.11 drie iiiaandeii eli een geldboete van de tweede categorie.
Artikel 214 Sr betrett de stratbaarstelling van het vervaardigen, ontvangeti. zich

verschati-en ofvoorhanden hebben van stoffen, voonverpeii ofgegevens. Strafrech-
telijke aansprakelijkheid is alleen mogelijk indieii de verdachte \\·ist dat de iii.zterialen
bestenid waren tot het tianiaketi of vervalsen van geld. De niaximale straf stemt
ovet·ee,1 11iet artikel  213 Sr, namelijk  ten  hoogste vier jaar gevangenisstraf of een
geldboete vati de vierde categorie. Naar aanleiding van het kaderbesluit is het begrip
gegevens' ingevoerd, evenals 'het ontvangen' en 'zich verschaffen'.

Keuleii & Verhe,il 2(1114. p. 832. Zie ook HIZ 13 julli !938..\.7 1938.1*113.
64      Keulen eli Vel·heul merketi op dat Lie .irtikekii in titel X Sr her vertrouu·eli m chart.1,11 geld bescher-

mell. illet ilitzoililenlig ,·all .irtikel 214) Sr. Zie Keuleti & Verhetil 21)114. p. 819.
(,5       Artikel 21 1 Si  A gerhrapt bu de liter besclire,·en u·eis ·i zigilig..irtikel 212 Sr 14 1,1 1932 wn·.illen.
66 Sititdi 111881. p. 237.

(,7       1)e delictsoliivchru\·itig is enig5zin..1.11igepact. tiiaar d.iarover ii·ordr in het „·et:i·oorstel gezei·egen. lier
.Irtikel lui,lile wor 211(11 alc ,-olgr: "HU die opzetteluk ,·.ilk, ,·en·alste. of geci·holideli tiluntspeciell of
1·.Ae ot-,·er\·.11,[e niutic- ot-b,inkbil.jetteii uirgeeft. \\'orlit. behOU,le!,S her bep.Ial,le iii ile artikeleii 21 9 eli
21 1. ge,trati li iei ge\·aligeni w rat ,·,111 teli hoogste drie 111.1,1 ii,lell ot-ge |dboete \·m de t„·eeje cate Korie.
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I.De titel sluir aft"tier nvee bepalitigeti over 1110gelijke stratli:ii bij \·eroordeling.
Teti eerste ktitinen de raise of rer\·alste illutirspeciell Ot- ilizilit- ot- b.lilkbiljetreti
evetials de stoffen. roonverpeti ot-gegevelis. uit liuii a.ird bestillid tot her 11.7111.iketi
of\erralsen rail ill,intspeciell ofillillit- of-batikbiliette,1 verbeurd wordeii rerklaard
roor zover d.zarmee het liiisdrijf is gepleegd ot- zij her rooi,\ irp dian·an hebben
uitgeiii.iakt."' Ten nveede kati bij de veroordelitig \figetis eeti !11isdrijfunischrereti
iii de artikele,1 2(,8 tor eli illet 21,1 Sr. de otitzettitig v.iii bepa.ilde reclite,i \\·(,rdeti
uirgefproketi. Iii artikel 215 Sr \\·ordeii getioetitil het bekledeti rati (bep.ialde)
aiiibreii. het dienen van de gewape,ide m.,cht ot-het zijii v.iii raads,11.iii of-gerechte-
lijk bewind\·oerder. " Uiteraard zijii op .11 deze bepalitigen ilit titel X Sr de algenietie
regels iiizake zowel pogitig eii roorbereiding alsook de deeliietiii!ig vati toepassitig
(voc,r zover wettelijk tiiagelijk).

7.4 De verschillen tussen titel X Sr en kaderbesluit 2000/383/JBZ
geanalyseerd en verklaard

Iii de 11.ivolgetide subparagraten zal aa,idacht worde,1 besteed a.iti de verschilleil
russeti de Nederlatidse strafwetgeving eti kaderbesli,it 2()(,11/383/JBZ teti .tatizieti
v,iii de delictsotiischrijvitigen (§ 7.4.3 - § 7.4.8), de a.itisprakelijklieid v.iii rechtsper-
soiieti  (§ 7.4.9),  de deeltietiiitigovoritieii  (§  7.4. Ic)). de pogitig  (§  7.4.11)  eii  de
stratbedreiging (§ 7.4.12). Vooreerst kotiit het opschrift van titel X Sr aaii de orde
(§ 7.4.1). waartia een algenietie paragrant-volgt over een bel.ingrijk eti reelroorko-
tiiend subjectiet-bestatiddeel ('bedrieglijk') iii de verbodsbepalitiget, rati k.iderbeslilit
241{)()/383/JBZ (§ 7.4.2).

7.4.1 Her t,oorti,crj, 1,till i,dIscitilitift'1·11: Illilliffli t·ii I,ili('fit'll

Iii de Nederlaiidse stratbaarstelling wordt gebruik getiiaakt v.iii de tertiie,i tiiutitspe-
cifti en inunt- eti batikbiljetteti. Iii het Europese beslitit is de tertii 'titutit' opgetio-
men. Dit tekstuele onderscheid koilit niet aail de orde iii het wersroorstel dat strekt
tot  ollizetting  vall  kaderbeslizk  2,)(1(1/383/JIZ.  1)at  tiee,iit  tiiet  weg  d.ir  er  wel
degelijk sprike kan zijn vati een verschil iii reikwijdte.

Iii artikel 1 van het kaderbeslitit wordt het begrip munt als volgt gedefitiieerd:
"[plapiergeld waaronder begrepen biljetteti eti tiiet.ileti geld \\ dke \\·ettig betaahiiid-
del zijii, waaronder begrepeti eurobiljetteti eti eurotiiuiiteii. welke wetrig bet.ialliiid-
del zijn krachtens Verordening (EG) nr. 974/98." De vi-aag wit iii dit verbatid illoet
wordeti verstaan onder een 'wettig' betaahiiiddel verdie,it beatitwoorditig

(,8 ()pgemerkt iiioet \\·ordeli d.ir ilige, olge .irrikel 74 fr .Illecii ecii tr.1114.Ictie tii<,gelilk ts bu ile .irtikelen

2111.213 eit 214 m rirel X Sr.
8 Artikel 214bi, Sr.

711     Artikel 2:< eente lid oilder 1. 2 eii 4 Ar.
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Iii de artikele,11 0 en 1 I v.in verordening 974/98 wordt bepaald dat ellroballk-
biljetteti en euromutiteti vanat- 1 jatiuari 2(1(,2 de enige berailiiiiddelen zijn die als
wettig kutitien worden aangetiierk[. Bankbiljetten en inuntstukken die iii de natio-
ilile ilizilitee,ihedeti litiden. verlieze,1 de status vali wettig betaalniiddel uiterlijk zes
1111.„iden 111 het eitide vati de overgatigsperiode.--' 1)eze verordening behoeft Keen
tiadere uitvoeringsiiiaatregeleti en de bepalingeli gelden dus ook voor de 11.itionale
rechtsorde.-2

Welke \·oorwerpeti op grond van de Nederlandse straf.vet kutinen worden
ciangenierkt als illunt, tiiutitbiljet of batikbiljet blijkt uit de Muntwet 1987 (iner het
oog op de itivoeritig vati de chartale euro intiiiddels vervatigen door de Muntwet
2(,()2)  en  de  Baiikwet   1998.   In  de  Muntwet  wordt  onderscheid  geniaakt  russell
wettige betaalnziddelen en niunten en dergelijke die dat iliet Zijil. Dat laatste geldt
bijroorbeeld voor de gouden dukaar. Dit betekent dat de bepalingen uit titel X Sr
zich ook uitstrekken over beraalmiddelen die niet de status \'.in wertig betaaliniddel
hebben. in tegenstellitig rot her kaderbesluit dat zich tot wertige beta.iliiiiddelen
beperkt. 1)at is tiiet probleniatisch nu de Nederlandse regeling een 17111 liere reikwijd-
re 11170 hebbeti d.in het kaderbeslitit. Met her Europese besluit word[ initiiers niini-
illilillhamiotiisatie beoogd. Het is dus ran belang dat de Nederlatidse regeling zich
iii ieder geval uitstrekt over de munt, zoals het begrip iii artikel 1 kaderbesluit
2(Ic)(9383/JBZ wordt gedefitiieerd.

Vati belatig is te wijzeii op artikel 84ter Sr, eeti artikel dat in 1999 is i,igevoegd niet
het oog op een verordening die betrekking had op de oiiischakeling van nationale
niunten naar de euro.' 3 In het artikel wordeti de tennen uit de Mutitwer en de
B.Hik\\ et iiangerzild iliet beta.,lniiddeleii die tiog de \4·ettige statzis ilioetell verkrijgei i

alA 111i1iitspeciliti eti Ii,Lint- eti bankbiljetteii die deze hoedatiigheid hebbeti verloren,
eti inge\\·isseld kutitien warden tegen wettige betaaltiiiddeleii.

Door deze uitbreiding iii 1999 iii her Wetboek v:iii Strafrecht op te nmwn
voldoet de Nederlaildse sIr.it-wet aan de verplichtilig die iii artikel 5, onder a kader-
besluit 2(1(1()/383/JBZ aan de lidstaten wordt opgelegd.7+ Uit deze schets blijkt dat
verschillende initiatieven bintien de Europese Unie tell aanzieii van de bestrijding
v.iii eurovalsetiiuntei-ij elkaar aanvulleti. Het was mar inijil illenitig wel aanbeve-
lingswaardig gerr·crest watitieer zou zijn venneld dat artikel 84ter Sr reeds eeti otider-
decl \·ati het kaderbesluit itiiplenienteert. Niet alleen onidat her een onderdeel uk
het kaderbesluit betreti. waarv.iii de ininister een nauwkeurige onizetting nastreeft,

ook otiidat dergelijke ver,vijzitigeti de coiiiplexiteit vati de Europese itivloed dilide-
lijk iii.iketi.

71         1 le Li\·el·g.,116•,peri ,cle betrefi de Ii.id:p.imie vall  1 jailli.in  1 999 tot e,1 iliet 31  cleceiliber 2{ Il) 1.
72      Zoals ilitdnikkelilk bli.ikt uii K,ti,ic'r:,tilkki'11 1/2(,4*1/(11.27 629. lir. 3. p. 4. Zie \oor her rechtsk,ir,ikter

\·.iii eeli \·em deiii,ig en de ge,·olgen er\·,iii \·oci· de liaticm,ile recht401·,le § 6.3.1.
73        1 )e clirecte J.ililekhlig %·oor ile toer·oegilig „·.19 eeli  a.inbe\·eling \·ali de ( c,imiitisie. zie PIlE(i \<),),).

L 2(1/61. Zie .5'tb.  1999.494, e·oor de im·oerilig \·aii artikel 8-lter Sr.
74     Zie ook Eertmk 211(15. p. 82-%3.
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7.4.2 Bed ric,fl il b

Iii verschilletide bepalingen van het kaderbesluit is de tertii 'bedrieglijk' opgeno-
nien.-5 Deze terni wordt ook gebruikt iii het valsetiiunterijverdrag. de intertiatiotiale
overeenkotiist waarop de inhoud van het kaderbesluit is gebaseerd. Iii de toelichting
op het wetsvoorstel waaniiee het kaderbesliiit wordt 0111gezer, overweegt de minis-
ter dat vatiaf de inipletiientatie un  her verdrag de teliii  'bedrieglijk' iii de Neder-
1.iiidse Ii·etgevitig tot uititig wordt gebracht door de optietiiitig vati bepaalde I·01 lileti

vmi wetelischap ofeeti 00611ierk iii de strafbepalitigen.=1' Eeti voorbeeld is te vinden

iii artikel 214 Sr: het voorhanden hebbeti v.111 bepjald tiiateriaal voor het vervalseti
V,in illunten is stratbaar wantieer de betrokkene weet dat her daarvoor is bestetiid.
A.ingezien de bewoorditigen uit het kaderbesluit aansluiten bij die vati het verdrag.
geldt het opneinen van een vortii van wetenschap of oogtiierk ook - aldus de
tiiinister - voor 'bedrieglijk'.-7

Watitieer op grond vati de wetihistorie wordt vasthotiden a.iii eeti bepailde
otiizetting, konit dat de rechtszekerheid - iii de ziii vati duidelijkheid en contintifteit
van begrippen - zeker teli goede. Wei 1110et wordeii opgemerkt dat de diversiteit
aan bestanddelen waarniee het begrip iii de nationale rechtsorde kan wordeti inge-
vuld hier etiigszins afl)reuk aan doet. De vraag kan worden gesteld of de gelijkscha-
keliiig vaii het 'bedrieglijk' vati het kaderbesluit aan de inhoud vati hetzelfde begrip
uit het valseinunterijverdrag Keen verkeerde uitleg geeti aan het kaderbesluit.

Eertink stelt dat tijdens de onderhandelingen over het valseniunterijverdrag
veel is gediscussieerd over het begrip.78 Uiteindelijk hebbeti de onderh.indelingen

geresulteerd in de vrijheid voor de nationale wetgever oni zelt-nadere iii\'zillitig aan
de term te geven.79 Het ele111ent Illoet worden opgevat als 'ii/ti'/it': voolivacirdelijk
opzet kan voldoen, evenals bijvoorbeeld een oogiiierkvereiste. Een schuldbestand-
deel voldoet niet. MIl

Nu iii de Etigelstalige versie van zowel het verdrag uit 1929 als kaderbesluit
2()()0/383/JBZ het begrip 'fi.,ii,dith·,it' is opgetionien, en de relatie tusseti beide
interstatelijke overeenkomsten als stevig kan wordeii aangetiierkt, kan wordeti
a.ingetiometi dat iii het k.iderbesltiit ook het weinig specifieke 'ilitcilt' wordt be-
doeld:' Het staat de nationale wetgever - vanuit deze gedachte - bij de onizetting

75     Zie §7.2.2. e„§7.4.3 - §7.4.6.
76     Kati,crsti,kiN·,i // 2(KI(j//111,27 494. A, p. 2.
77      Kaim·rst„ki'cit /1 21)(111//111.27 494. A. p. 2.
78     Eer[itik 3 It,5. p. 82
79     Eertink 2(11)5, p. 82.
81) IDe Etigelse tertii mt,·Ilt iticiet \\·ordeti opge\·.it .111 opzer eii tiier als *huld. Zie bij,·ciorbeelli Kri+teti

2(1(14, p 485-486.
HI      In de resolutie ,·an de R:aad ,·.iii 28 niei 199c) „·orilt ,·oorge,teld oiii de ,·cilgelille nill,iniuililionliell iti

een bindeiid iuridivch ii,strunient neer re leggeti: ,·en·oereii eli uitioereti \·.iii \.ilse muti[. 111('1 111-1 -e-
lili·i·i· 01 11 deze ili on i 1(3 op te bre n gen. I,e \·ra,ig \\·or,it gesteld (,f dez e ct ratba,i rstelli ng tot .11 i de re # mi ze,1
I.1,1 het 1,1 bezit hebbeti nioet \\·ordeii ziligebreid. Ook 1,·ordt cipgerciep:,1 tot her 111('t t·('11 /4·th·ti'e/lik „oe-
ilicit' iii bezit hebben ,·an imrrumen[en die <pecifiek wor  ·alsemmreri.1 zon bestenid. Zie '0 7.2.1 en
Phh'(1 I c) 9*). (: 171/1. p. 1-2. Waarcimher cic,gi i ierk uiteitidelilk iii et mher k.iderbed u tr is op ge i ionieti.
wordt i,ier .iatigegewn.
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r.in her kaderbesluit inderdaad vrij te kiezeti voor iedere gradatie vaii opzer (willen
en weten). Nu veel lidstaten tijdens de onderhandelitigen over het Europese besluit
al lid „gren bij her verdrag kan worden geconcludeerd dat deze vrijheid wordr
geaccepteerd. Hieruit kati wordenifgeleid dat ten aanzien van de subjectieve zijde
v.111 de coticrete stratbaarstellingen geen vergaande harnionisatie wordt beoogd.

Opzet is eeti vrij neutraal begrip.,3 Iii het bove,istaande o,itbreekt aandacht
\·oor de itilioud vaii opzer, of te wel de kleuring vaii het subjectieve bestanddeel.
Deze kle,1 1 big \\ ord t bij de bes[rij d i ng vaii valse iiiu n terij naar aatileiditig vaii kader-
besluit 2()111)/383/JBZ bepaald door de teriii 'bedrieglijk'. Hierniee wordt eeti Vol"111

\'ati 111isleiditig geYnipliceerd, hetgeeti wordt ondersteund door het Etigelstalige
begrip

'
ftillid iiI i·tit' Aaii deze specifieke inhoudelijke uitleg kati op rerschilletide

111.itiiereti uitdnikkitig wordeti gege\·iii. Zo kati het nlisleidende aspect blijkell ilit de
betreffetide stratbaarstellitig iii totaliteir, eveii.114 uit eeii bepaald bestaillideel, zoals de
hiervoor door de 111inister getioeinde vortii rail wetelischap of- een bijkoniend
oogiiierk.

Met deze uiteetizetting iii het achterhootil koiiien ill de ilavolgende paragrafen de
verschillende gedragitigen aan bod, waar - bii de bespreking van het begrip 'be-
drieglijk' - het uirgingspunt is dat niet iedere vorni vati opzet aan het kaderbesluit is
voldaan. eti dat op enige wijze het iliisleidende elenient tot uitdrukkitig illoet Zijn
gebracht.

7.4.3 Bedrit·gli-il: pervacird($·11 cil i,cratidercit i,ati mitilt

Artikel 3 lid 1 otider a kaderbesli,it 2(){1()/383/JBZ betreft het bedrieglijk ven·.1.irdi-
geti r,ili liizm[ eli her ,·er.indereii \"ati tiiuti[. 1)e niitiister ovenveegt iii algetiietie zili
dat "(...) het nieretideel van de iii artikel 3 vaii het kaderbesluit opgetioiiien gedra-
gingen iii de Nederla,ids: strafu·et al oiider :sri:af[isl gezer. Dat koiiit onidat artikel
3 \·aii het kaderbesluit is gebaseerd op het verdrag ilit 1929. waaraan de Nederlandse
wergeving al geritixiie tijd voldoet. Op welke liatidelingeti uit .irtikel 3 kiderbesluit
2()(ic)/383/JBZ de illitlister precies doek, is onduidelijk. Gezien het otitbreketi van
iedere verwijziiig tiaar artikel 3 lid  I  onder a van het kaderbesluit84 iii de kanierstuk-
ken rijst  de vraag of-dir onderdeel van  het Europese  besluit 11iet tot aanpassing van
de Nederlandse strativet tioodzaakt. Een proef-op de Soill.

Artikel 3 lid 1 onder.i kaderbesluit 2(1()()/383/JBZ bepaalt datlidstaten iedere
bedrieglijke ver\·aardigitig ot- veratideritig van nlunt stratbaar 111oeten stelleti.  Het
Iiiiddel dat gebezigd wordt otii het restiltaar te verkrijgell, is hierbij 11ier relevatit. Iii
artikel 21,8 Sr wordt stratbaar gesteld het natiiaken eti vervalseil van muntspeci211 ot
illunt- en baiikbiljetten. Met natiiaken wordt gedoeld op geld dat iliet vati rijkswege

82     1)e HuMu 2(1{)3.1. p. 221.
83      Kmt,·r:,ticki,·it /1 21 It H I/I ll . 27 494. lir. 3. p. 3.
84      1).1[ gel.i[ m,k \·oor .irrikel 3 lid 1 olider b k.,ilet·be,litit 2111)11/383/JBZ. Zie § 7.4.4.
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MIdoor bevoegden en niet 111et de daarvoor aangewezen stenipel is vervaardigd.
'Ver\·alseti' duidt op de situatie waarbij v.iii oorsprotikeliike echtheid sprake is: er

warden veranderiiige,i aangebracht iii bestaa,id geld."' Op grotid rati het boreti-
staatide kati wordeti aangetiomen dat de beide begrippen 'rervaardiging' eii 'rerati-
deritig' zoals tieergelegd iii het k.iderbesluit 0,11\·atteti.

Op grond van het k.iderbesluit kati alleen toi strafrechtelijke .iatisprakelijkheid
wordeti gekonieii watitieer de gedragitigen 'bedrieglijk' geschiedeti. Het is voldoen-

:

de dat een doleus bestatiddeel wordt opgetionieti.  liigevolge de Nederlatidse
bepalitig dient het n.iniaketi en ver\·alseti te gebeurell illet het 00gtiierk 0177 het geld
als echt en otiven,alst uit te geven of te doeii uitgeveti. Uit de wersgeschiede,iis
blijkt dat dit 006111erk is opgetiotiien otiidat ietiiatid die toI eigen vertiiaak geld
n.1111.7.ikt ofvervalst en dat geld nier iii het verkeer bretigt. door deze hatidelitig iliet
de betroll\\·baarheid v.111 het milliliddel aantast. Vati eeti aaiiratiditig vati opeiibare

SS

trouw is dati geeti sprake.   1)e Nederlatidse wergever kati artikel 21,8 Sr inderdaad
otigewijzigd lateii. niet liatiie gezien de vrijheid die anti de tiatiotiale wetgever op
het putit vaii de oiiizettitig v.iii 'bedrieglijk' is gelateii.H" Dat '00ginerk  is opgetio-
tiien, beteketit dat met de stratbepaling iliet eeti zeer ruitiie reikwijdte wordt be-
oogd. Vanuit de tiltinit//11 re,iti'ditint-gedachte is dit te waarderen, evetials tiiet het oog
op wetssyste'111.itiek: iii verniogetisdelicteii is vaak eeii 006.iiierkvereiste opge'110-

.»I
111ell.

7.4.4 Bc·dric·Rilik ill 01,11,1013 bre'Well vall 1.'dISC 111,1,11

Uitgangspunt is dat artikel 3 lid 1 onder b vati het kaderbesluit, waariti a,iii de
lidstaten de verplichting wordt opgelegd te voorzien iii de stratbaarstelling v;iii het
bedrieglijk in omloop brengen van False nizitit, 11iet leidt tot aailpassilig van de
Nederlandse stratwet. Aangenomen kati wordeii dat de wetgever vati 111911(tig is dat

op grond van de artikeleil 2(19 Sr Chet eerste decl van deze bepaling) eii 213 Sr aan
deze verplichtitig is voldaan."' Dit uitgangsptitit is niede gebaseerd op de overeen-

koilisten ttissen de bepaling uit het kaderbesluit en de itihoud van het verdrag uit
1929, en de wetenschap dat de Nederlatidse strafu·et aan het verdrag is aatigepast.
De vraig is ot-de Nederlandse wetgeving inderdaad voldoet.ian de verpliclitingen
die ziit artikel 3 lid 1 onder b van het kaderbesluit voortvloeieti.

85        No\·('11/Laiigeitiei.jer/R.'iii,iieliIik. artikel 21 )8 Sr..iatiteke,iitig 3 (siipplemetit 129. nm·etiiber 2(1 14). zic
S 7.3.3.

86     Novoii/1.,Ing,eineuer/lieliinieli,ik. artikel 2118 :ii·..1.iiireketii,ig 3 (,uppleiiterit 129. no,·eiiiliei· 2(11)4):
Keuleti & Verheul 2(1114. p. 822. Zie c,c,k HR 13.lii,ii 1938. X/ !')38.11113. Zie § 7.3.3.

87     9 7.4.2.
88    Sitiidt 11 1881.p. 2311.
89 , 7.4.2.

9) 13)\'oorbeeld de .irtikeleli 3111 Sr (dieRt.11): 317 Sr (al-pening): 32(, Sr (oplichmig): 326.1 Sr ttlessentrek-

kerij)
91        Artiket 2119 Sr \\·ijzigt \\·el 11.1.Ir .1,1,ileiditig \·.iii ile c,liizertilig ,·.,11 k.,derbe,luit 2111  11  3831BZ. ecliter op

grolid van artikel 3 lid  I  alider c \·.iii het Europege heelwr. Zie 6 7.4.5.
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Een tekstueel verschil dat iii het oog spritigt, is dat de Nederlandse stratbepa-
litigeii zieri op 'uitgeven' tern·ijl het kaderbesluit de tenii 'iii otiiloop brengen
hanteert. Kall op grond van de Nederlandse bewoordingen bij het aaimenien van
strafrechtelijke aaiisprakelijkheid toi hetzeltde resultaar worden gekonien als op
grond v.iii de tekst van het kaderbesluit?

Iii de \\et die  iii  1886 iii  werkitig is getredeii. was tiiet ha tiitgeveii vati  geld
bedoeld iedere uitgitte van geld, en niet alleen de eerste."3 De Hoge Raad heeft in
1986 bepaald dat onder uitgeven iii de ziti van artikel 213 Sr 1110et wordeti verstaaii
"(. . .) iedere hatideling waardoor valse bankbiljetten feitelijk iii het verkeer worden

'.,),gebracht.    1)it is later bevestigd voor artikel 2()9 Sr."+ Deze betekenis ligt in het
rerletigde r.in het statidputit vati de wergever uit 1886. Vasthouden aan de ingesla-
geti weg koiiit de rechtszekerheid tell goede. Het 'iii oniloop brengen' uit het
kaderbesluit kati wordeti opgevat als her 'iii her verkeer brengen'. Ook hier kati
worden gedacht aan zowel de eerste keer iii oinloop bretige,i (tioniialiter 'uitgitte')
als de daarop \·olgende kereti.

Een n\·eede aatidachtspulit is dat het voor de bepilitig uit het kiderbesluit geeii

\·erschil uitiii.,akt watineer de betrokkene van de valsheid op de hoogre was, zolatig
hij het tiiaar wist op het nionient van iii oniloop brengeti. Iii artikel 2()9 Sr wordt
rei-eist  d.it de  betrokkene  de illuntspecifil  Ot- 111Uilt- of batikbiljetten zelt- heeft
nageinaakt dan wel - toen hij het geld ontving - van de valsheid ofvervalsing op de
hoogte was. Er is ecliter aan de onizettitigsverplichting voldaan liu iii artikel 213 Sr
slechts \rordt vereist dat ieniand valse ot- vervalste betaalniiddelen opzettelijk uk-
geeft. Ile ketitiis teil [ijde V.111 de otitvatigst is niet relevatit.

Rest als laatsre ptilit de onizetting van het begrip 'bedrieglijk'. 1)e vraag rijst of
er rerschillen zijil russell de subjectieve zijde vaii de bepalingen uit het Wetboek van
Strafrecht en het onderdeel uit het kaderbesluit en, zoja, ofdeze verschilleii toelaat-
b.,ar zijii. Bij de vergelijking tussen artikel 3 lid 1 otider b kaderbesluit
2(Ic)(1/383/JBZ en artikel 21)9 Sr is het atitwoord stiel gegeven. Iii artikel 2(,9 Sr
wordt 'opzettelijk' gevolgd door de toevoegitig dat de nagemaakte of vervalste
miintspecifii of izililit- eii bankbiljecteii tiioeten wordeii uitgegeveti als echt eii
otivervalst. Hieniiee is voldaaii aan de eiseti die voor de tiatiotiale wergever uit het
kaderbesluit voortvloeien. Zoils eerder is gebleken. nioet de wetgever zorgdragen
voor ee,1 opzetvereiste eti 111oet in de delictsonischrijvitig eeti vorni van 111is leiding

9' toi ziitdrukking wordeii gebracht.
111 artikel 213 Sr is alleen 'opzettelijk' opgetiomen. De kleuring die her begrip

'bedrieglijk' niet zich meebrengt, konit als zodallig iliet iii het artikel tot uirdruk-
kitig. Weliswair strekt opzettelijk zich uit over valse of vervalste muntspecifil of

92 Sniiilt 111881. p. 233.

4.3           Hlt   18  tebrum   1986.  .\7  1 *186.  662.
94        Iii Hit H .ipril 3(w)3..\./ 211(13.443 bep.ialde de Hoge It.,ad dat de inhotid wii wrge\·eniti artikel 2(1') Sr

0\·ereet,ireitit itier Lie bereketii \·ati de terlii iii mikel 2 1 3 Sr.
95     57.4.2.
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niunt- ot- bankbiljetten,  111.lar daaniiee wordt geeti volledig reiht ged.7,111 .1.iii  her
misleidende aspect d.ir bij 'bedrieglijk'lijkt te zijii itigesloteii. "' 1)it venchil is op \'rij
eetivoudige wilze te verklaren. Tudeiis de torstandkoniitig v.111 de wet die strekt toi
onizetting vati het kaderbesluit is teii aanzieti vati artikel 213 Sr de aand.icht uitge-
gaan tiaar de sanctiebedreiging.'C De - toelaarbare (de Nederlaticise bepalitig is
itiiniers ruiiiier diti die uit her k:iderbefluit) - ativokitig is, zo ver,iioed ik, de 11,itiO-

nale wetgever onbekend.

7.4.5 1 't,orbi·rt·idilles/1,1,1(h·/i,Wi'11 kil,cil,de twist· illittit il, „,1,/(,0,13 k 1,1.(.11,4.11

Artikel 3 lid I onder c vati het kaderbesluit berreft voorbereiditigsh,indelitigell
retieitide v.ilse ok-vervalste ilizilit in Otilloop re bretigen. Deze gedraginge,i st,i.in ook
centraal iii artikel 2(,9 Sr, het tweede onderdeel v.iii de bepalitig. Op grotid v.iii het
Europees besluit worden etikele gedragingen die nog niet iii her artikel stonden,
opgenmnen. Het betreft ontvatigen. zicli verscli.itt-en. rervoereii, doorri,ereti eti

Suitvoeren.   Met uitzondering van de tertil 'doorvoereti', koiilell al deze begrippell
inderdaad voor iii ·irtikel 3 lid 1 oiider c vati het k.iderbe luit. Gezieii deze stalid \'ati
zaken wordt iii deze paragraaf Keen aandacht besteediati de begrippeti olitrangen,

I.

verschaffeli, vervoeren en uitvoeren.
Het eerste verschil dat nadere uitwerkitig verdient, is de toevoegitig vati 'door-

voeren'. 111 sallienhalig illet de begrippen 'invoereti' eli 'uitvoeren' brengt de illillis-
ter niet deze terni de bewegitigsgedragingen ten aanzieii vati nageniaak[ ot-vervalst
geld rot uiting. Hierbij heeft hij aansluiting gezocht bij het op dat nionient receiit

gewijzigde artikel 337 Sr."  Op grond v.iii de wijzigitig van artikel 337 Sr blijkt dat
het 'doorvoeren' zijii oorsprong vindt iii de stratbaarstellitig van voorbereiditigshati-
delingen. Strijards merkt hierover op dat van doorvoeren spr.ike is "(.. .) itidieti eeti
voorbereidingsniiddel van buiten Nederlatid latiditiwaarts wordt gebracht illet hit
doel 0111 het middel daartia buitetilatids Ie breiigeti eii het daar als hatidelitigsiiistru-

-1111 I111eiit te bezigeti. Iii voere 11' geeft het latidinwaarts bretigeti weer ter\\'ijl niet
'uitvoeren' wordt gedoeld op het latidziitwaartA bretigeti V,111 eell liliddel om her d.t.ir

1|C 6als handelingsinstrunient te bezigen. Doon,oeren' geeti als het \,·are de koppelitig
van beide begrippeii aan. Het kaderbesluit gebruikt deze term niet. rerwijl de liatiO-

i)(' § 7.4.2.

97     § 7.4.12.
98     K,uncrsti,£'ki,11 1/ 2(MII)/111. 27 49-1. itr. 3. p. 4. Het hilidige .Irtikel 2119 Sr berreti ook IicI iii \·cion·.1.,d

hebben en her i m·oereti.  1 )eze gedragiligeli  ·arell .11 opgetioilieli iii .trtikel 2(19 Sr \ 661· Lie plic|lt [Or
oiiizetrilig ,·m k.iderbexluit 2111)11/383/JBZ. Het artikel luidde als \·cilgt: "119 dle opzettelitk .11, echte eli
oil,en.ilste Illitilt,pecifil of mmic- ot-11.inkbilie[teii. (...) liter lie[ oogitierk 01,1 ze .11, cclit eii omni·.&[
uit te ge\·eii of te iloeii uitge\eii. m \·oorra.id heeft of-biliiien het Ilijk iii Euri,pa m\·i>ert (...)

99        Er is geeti .latileiding 0111 Jan te ilemoi dat de lillie,lill #.111 de Europe0: eli de Nederl.111,1.e begrippen
\·ati elkaar at„·Ukt. Ten aa lizieii \·.ii 'iii \·oorra.id liebbeii' k.iii op eeii\·oudige \\·ilze „·cirdeti .1.itigelio-
meii d.it ilit eeli ziltbreidmg i. ten c,pzkhte #ati lift k,lderbditi[. 1)ir 1. [oege.[.wi. (-7,11 Lieze 1·eclell
„·or,it 'her m \·corra.1,1 helibeii' hier but[en be cli„u„·i,ig gelateii.

IlHI Zi e K,itiler.,titkkv·„ 11 2111 )11/1)1, 27 494. Iir. 3, p. 4-5. Lie 4, 6.4.2.

lili Strijard, 1995, p. 143.

1(12 Stru.irils 1945. p.  141  eii  143.
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tiale Tretgerer li.i.ir a.itileiditig van het Europese beslziit deze h.indeling aaii het rijtje
heeft ic,eee\·oegd. 1)at er eeti vervchil is niet de bewoorditigen \·cill kaderbesluit
24,4 11 )/383/KBZ „·ordt iii her wets,·ooritel Iiiet opge,iierkt.

E011 11iogelijke \·erklarine is d.it a.111 teniii!iologische syste,iiatiek vati de str.if--
n·eigeriiig door de Wetge\·er .rote waarde wordt gehecht. Zo spreekt, zoals de..

initiister ook .11 zelt-.1.1,igeeft. artikel 337 Srlid 1 aanhefeii onder e over "(...) hii die
c,pzettelijk u·.ireti ot-otiderdeleti (. . .) itivoert. doon·oert ofititvoert.   1,1 de bepalitig
over de sri-atbare roorbereiditig wordt dezelfile forniulering gehanteerd.'"3 1)e
Illitlifter zoil zich d.111 baseri.11 op natiotiale argunienten. waarbij bijroorbeeld de
\r etis roor ecti zo 11.izi\\·keui-ig tiiogelijk 4,11ischrij\·itig eeti rol kati spelen. Een andere
optic iG dat de lilinister (otibe\\·zist) 'doorroereii' iii hit kaderbesluit heeti itigelezeii.
eii dits ook .1,111 IicI Eitropese k.ider .ir tilillelite,1 otitleetit vour de gei-iijakre ketize.
Her k.iii ziiti dat de beperkre beechikb.,re tiid eeti tol lieeft geeist bii de totstatidko-
liiitig \·.iii dit iliitiatiet. eii dat 'doorvocreti' otibedoeld ilier is illeegetionien. Ui-
tera.ird is c,c,k ee,i coiiibiti.itie van arguiileiiteti iiiogelijk. 1)it lijkt !11ij overigens her
ilieest \,·.7.irscliijtilijk .iatigezieii de 111itiister zelt- aailgeett a.itisluiting Ie zoeketi bij
tiatic,iiale bepalitigen eii dat her opne,iieti \·ati de terill tiiet itidruist tegen de bedoe-
lilig r.iii her k.icierbeslitit. Hoe het ook zij. de keuze vati de Nederlatidse wergever is
iii ieder ge\·.71  posiriet- Ie \\ .,aidereii r.711111[ \T'erss\'fteiiiatiscli  oogpiint eii  op grotid
\'ati hit legaliteirGbeuiIisel.

Eeti t\  eede putit betreft de oorsprotig \·ati de vervalste dati wel v.ilse betaal-
middeleii. 1)e Nederlatidse sri:itliepalitig specificiert ook hier dat de pleger 6t-de
millitspecil;11 ot- milili- of- batikbilietteii zelt- ilioet hebbell tiagetiiaakt of hebbeti

I(I4vervalst. 6t' d.ir hij bij oiltraligst bekeiid \\·.is illet de valsheid of rei-valsitig.    Iii her
kaderbesitiit \\7,1-deii alle tiiogelijkhedeti opetigelaten. De rraag is oide t\\·ee viniaties
zoals otiischreve,i iii artikel 2{ 19 Sr .ille opties dekkeii. Hit atitwoord is ilee. Een
probleeiii sclitiilt ncitiielijk iii het best.itiddeel 'toell hij ze ont\·iiig' ziit artikel 2119 Sr.
ell \rel tell aali zi eti \ <111 d ie \'ocit bereidi t ig. 11,7!idelitige,1 wa.i rb ii tijdetis de liatideli iig
de voorgeschrereti wetelischap kati oticst.1.iii.

Artikel 3 lid I otider c v.111 het kaderbesluit schrijft voor dat voorbereiditigs-
handeli,igeti sleclits dan tot strati-eclitelijke datisprakelijkheid kiintien leideti wa,itieer
de perfooti Tr·eet dat de tillitit vals is eli dat hij de hatidelitigeii verricht niet her doel
c)iii her 'ti)ute geld' iii 01111(,op te brenge,i. Bij het unt\'atigen eti verschaffen van
\ alse miint is de wetetischap aan\rezig of,iiet. Teii aanzieti v:iii de andere hmideliti-
geti geldr d.it \retenschap ti/dtits de gedragingen kati ontst.ian. Het is goed tiiogelijk
dat ietii.ind geld vervoert. tijdeiis deze gedraging de oorsprong vati de beta.iliiiidde-
|ell oiltdekt. eli ze desoiidatiks verder ren·oert liiet het doel 0111 ze iii otiiloop te
bretigeii. Herzelfde geldt roar 'iti\·oere·,i' eii 'uit\·oereli  Het betreft voortditretide
liatidelingeti. gedragiiigeii die enige tijd in beslag kutinen tienien. Op grond vati

1113 Ai·rikel -Ic, lki l fi·.

1114 lieze ; mm·.1.irde mil·,ir (ic,k g.euelit .1.iii het gelli ,{.lt lie berrokkene .11. eclit ell oil,er, .11+E liligeeft. zie

. 7.4.4.
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artikel 2( )9 Sr is strafrechtelijke aansprakelijkheid otiniogelijk 11,1 de eis wordt gesteld
dat op het monietit van oilrvailiEst bij de betrokketic beketid illoet Zijil dat et spr.ike
is rati \·als of\·ervalst geld. Er k.iii worden „ecoticludeerd dat de natioti.ile straitret-
gevilig illitider ruitil is dati het kaderbesluit, en dat deze at-wijking ontoelaatbaar is. '"'

Aan dit oilderscheid liggen overigeils gee,1 arguilienten tell „rotidflag die uitiligr.

geveti aaii strafrechtelijke waarden. De illillister voegt enkel vijfgedragitigen toe aail
artikel 2(19 Sr eii liandhaaft de verdere redactie v.11, de bepalitig. Hij lijkt niet stil re
staati bij 111ogelijke verschillen iii reikwijdte. Hieruit blijkt her rechiiische karakter
van de wetswijziging - zoals de 111itiister tijiletis eeil katiierdebat aan de orde stelde -
en de gevolgen van dir karakter: 11aziwkeurigheid illoet inderd.,ad wordeti be-
tracht. "11'

Een volgetid belatigrijk punt heeft betrekking op de subjectieve zijde \·ati het delict.
Voor her .3.71111e111e11 v.711 fti.tfrechtelijke .7.itisprakelijkheid op grotid vaii de geizoetii-
de voorbereidiiigshatidelitigen dietlen deze te wordeii verricht lilet her oognierk 0111
ze als echt eti onvervalst uit te geveti ofte doeii uitgeve,i. 111 artikel 3 lid I otider c
k.iderbesluit 2()(ic)/383/JBZ is echter 11iet het begrip 'bedrieglijk' opgetioiiieti -
hergeeti iii de Nederlatidse sri-.1fwet kan worden geYnipletizenteerd 111et eeti oog-
merkvereiste - niaar de zitisnede 'tetieitide deze iii otiiloop te bretigen'. De \·raag
kan wordeti gesteld of de voorwaarde uit het kiderbesluit kan en niag wordeii
oixigezer met liet 00 giiierkvereiste zo.ils door de 11.itioiiale wet-ever iii artikel 24)9 Sr

t.,

opge 110 11ie' 11.

Wit wordt iii her kaderbesluit bedoeld illet de teri11 'teneinde'? Veelal werkt
het verhelderend 0111 liaar andere taalversies Ie kijketi. Zo wordt iii het Etigelstalige
kaderbesluit het begrip 'it,ith (1 1,icil' ti,' gebruikt. Dir is vrij verta,ild 'tiiet het doel
0111'. Iii de Fratise versie st.zat 'datis h· but , hetgeen evetieetis als 'tiier het dod' k.iii
wordeii aarigeiiierki. 111 het Duitsralige k,iderbesluit fr·ordi her begrip ..1 l,sic./It.

gebruikt, wat: 00 417ierk iiihozid[. 1)e ititetitie r.111 de betiokkeiie st.,at hi .ille \ersies
di,idelijk celitraal. "'   111 algeniene ziti is het iii de iiationale stratiretge,·itig juist de
subjectieve bedoeling rail een d.ider die oog,iierk van opzet onderscheidt.

Her bestanddeel 'ooginerk  is niet ingevoerd naar aatileiditig Lin de oilizettilig

vati kaderbesluit 2(1{)(I/383/JBZ. Het was voor 21)4)1  al iii artikel 2119 Sr opgetiotiieti.
Of de weigever zich liu Wel of-iliet be,viist is  'ati de itihozid v.711 her kadeibefluit
heett echter geeti gevolgeii voor de beatitwoordiiig vati de belatigrijke vraag of-
door het laten staan vaii 'oognierk' ill het artikel - sprake is vaii een toel.iatbare
tertijinologische ativijkitig. Deze vi'.iag 111oet bevestige,id worden beatitwoord. Op

1115 1 )it probleeni doer zich o\·eng,elif alle:11 1 oor ,·o  r 74,·er het g.Iat (,ill ielii.111,1 lite 111:t Zelt ile 111,111[,11

en dergelijke lieeft 11.agetii.1.akt of'\·er\·.ilf[.
111(, 4 7.3.1.

1(17 Ile tel-niinologie m de resolutie \·.iii de R.1.1,1 Uit | 999 \\·ilkt in de Nederl.ilici . Eligelk en I ralife \·enie

.it- \·an de rek,t in her ilefinitie,·e k.,lerlieslul[ ('o„gliierk ,·ersil. 'teliel,„le' '11.ith ihi· uu'·wit,u \·el...
'11'lit,,„·/,·1/· t.,'.  .11·.·.· 1,/i,,/tie,t' ,·enil#  ,/,m. 1,· hut). Iii de lluit,talige ilc,cultictitcli \\ ordt heide kereli ge-
brilik geii i.iakt ,·.iii '.lb>i,·ht'. Zie /'bEG 1999. C: 171 / 1. eti ,-eriler T. 7.2.1 eti : 7.4.2.
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gro,id rati het roorgaande kati worden geconcludeerd dat de nadruk iii sterke mate
ligt op de ilitentie. Ntt eeti n.idere defitiiering iii het kaderbesluit ontbreekt, otitstiat
roor de 11,iriotiale \\etgever de illogelijkheid om - indien hij daartoe de behoefte
roe|t - eeti afu·eging te iiiaketi waariti zijii eigen voorkeur de boventooti voert.

Overigetis is het interessatit dat iii her natioliale parleilient tiog discussie is ge-
rcierd over de \·raag ot- 'oogtiierk' iii dir verbaiid tiiet te zwaar is. iii een anietide-
metit stelt V.1110\'eii voor de zins,iede -iiiet her ooginerk om' re wijzigeti iii 'niet
het opzet (,iii' '* De achtergrotidgedachte hierbij is gelegen iii de opvattitig dat
0 )„111ei'k eeii te z\\'are eis is -(...) waar het gaat om liet aiti het gebruiksoognierk te/

stelleti bewijs ran eeli stratbepalitig die zo duidelijk de bescherniitig rail het publiek
rei-trou,reii toI irrondslag heeft. -Ilrl Het bewils dat de verd.ichte, ten tijde van de
oiitraiigft \.iti het geld, de inretitie had het geld .ils echt en otivervalst uit te geven of-
Ie doeii uitge\·eii. zal veel.111110eilijk te leveren zijn. Wantleer de wergever zoN
kiezen roor 'opzet' beteketit dit. aldus Van Ove,i. dat ook in het geval van voor-
\\.,ardelii k opzet tot bewezetiverklaring zou kuntien worden gekonien. En eeti
dergelijke \-onii ,·ati opzet zal veel.11 uit otiistatidighedeti zijn afte leideii. De niiiiis-
ter reageert duidelijk op dit atiiendeiiietit: tell tijde v,711 de otitvaiigst 111oet de dader

111 1slechts beketid zijii illet de valsheid of-vervalsing.     Het ooginerk hoeft pas aanwezig
te zijii bij bij\·oorbeeld de daadwerkelijke iti\·oer. Het opzet "(. ..) laat zich eenvou-
dig Iiioeilijk aiiders dall iii de vortii Vall eeti bedoeling detiketi, dit tenieer daar het
hier 11ioer ga.111 0111 iemcind die raii valsheid vati de bankbiljetten wist toeil hij ze
ontritig. Voorwaardelijk opzet is hier volgeiis de 111itiister slecht niee in overeeti-
ste,ii,iiin„ te bretigell. " '  Dit staticipunt ligt in lijn illet de opvattilig van advoc.7.it-/

genera.11 Vellitiga. Hij co,icludeerde iii 2(*)4 dat aan het bewijs van 00611ierk iii
artikel 2(19 Sr tiier zo'11 zware eisen worde,i gesteld. Hij beargumenteerde dat het
Gratidpillit rati de wetgever er op tieer koii,t dat het oogiiierk \rel iii het artikel
thuishoort "(.. .) relleitide te voorkonieti dat de bepaling een te grote reikwijdte
krij„t. iiiaar dat a.iii het be\vijs daarvaii niet Ie hoge eisen worden gesteld onidat dat2'

oogiiierk ilit de aard der zaak sleclitQ bij uitzotidering zal ontbreken."'13 Met de
bepalitigeti iii ritel X Sr Jorcit Kerraclit de aatiranding Vall de openbare trouw re
ruc)rkotiieti. 1)e betioii\\'baarlieid r,711 her iuilmiddel is bij 111untillisdrijveli iii het

„editig, iii dat is alleeti eeti gevaar \\·atitieer het ven·.ilste ot-valse geld daadwerkelijk/

\1'ordt uitgereti ofwantieer - iii het otiderharige geval - de voorbereiditigshande-
litigen geschiedeti  illet  het 006111erk  toI ilitgifte. " '

1118 K,i,jit·i.,ti,£'L·(·11 1/ 21 11 It'/ill. 27 494. nr. 7. V.ixi (1,·el i frelt trollu·ell, ,·er.chillelide ali iell,le, 11elite n ,·(,or iii e

betrek king hebbeli cip het .1.1 11\·ullei i \·ali de .irtikeleli 21 19. 2111 en 21.3 Sr Ilier Juridisclie k\\·.ilific.iii e,.
/.ie / Li,id,·/„t ec·1, 21 li ll i/ 1 1 1. 11 r. (, 1. p. 42')7-4 2'm. 1)*i,e ili:cussie bluti \ erder bil ite,i bescli „uwi,ig n u lie t
met lie 111,·Icied ,·m de Europe e Ullie op iii.iterieel ,trafreclit betreft.

11!l) K.mirri t iti:£,t ·,1 // 21 MM 1 / 11 1. 2 7 494. i i r. 7.

lili //,111,/,·/i,le,·It /1 211(111.,1 1 1. iir. 61. p. 4298.
111 1 1,1,1,1,·hitei·,1 // 2111 111,111. Iir. 61. p. 4298.

112 1112 3 tebrum 211114. L/.\' AN986 1. r. ). 22.

113      Silitilt 11  1 8X I . p. 2311. Zie c)(ik lie i'\·em·:gingen iii  Hil 3 tebru.11·1 2{1114. L/X AN9861. r.0. 21 1-22.
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Eeii belaiigrijke grond voor de 111itiister 0111 te,reii het atiietidetiietir v.111 V.iiib

Oveti iii te gaail. wordt gevotiden ill de systeiii.itiek vati her Wetboek ran Sir.it--
recht. De teriii '11iet opzet' wordt tiergetis gebriiikt. ter\\'i11 bij valsheiddelicten 'tiiet
her 00-gliierk eeti reelvuldig gebniikre ti,riiizileritig betreft. 1)e illillister Oilderstreepr
dat het begrippetistelsel iii her wetboek eeti buitenge\rooti bel.11igrijke plaars iii-
tieemt."4 1)aarnaast wordt tiog de viiiger gelegd op eeti 111is\'atritig. Her be\\·Us r.ili
00641ierkbestanddeleti k.in, evetials bij voor\vaardelijk opzet, ilit (teiteil eil) 011ist.711-

dighedeti worden at-geleid. '1 5 Van Ove,i wijst crop dat de oiiistatidigliedeti to£11 wel
overduidelijk illoetell wijzeii op de bedoelitig \·ati de betrokketie en vitidt dat het
risico van eeii vrijspraak nioet worden verkleitid. Wederot,i is her fretssvsteinatiek
die de tiiitiister .1.1111-(,err.

11(,
1)at het k.iderbeslitit de teriti 'teneitide' hanteert. blijft iii

ieder geval geheel b,litell beschoiiwitig
Het is jatiinier dat Van Ovell zich iii het ainetidenietit iliet heeft bedierid vati

arguiiienteti op basis van de inhoud van het kaderbesluit. DL, tiiinister \ras dati illiti
of tiieer verplicht geweest de Europese cotitext 111ee [e 11ei11eti iii de eige,1 - \rel-
doordachte - afu'egitig

Eeti laatste opnierking over de voorbereiditigsh,indelingeti. Bij nora \'.711 wijzigilig
stek de niinister voor, tiaar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. 0111 artikel
44() Sr war betreft de onischrijvingen iii overeenstemtiiing te brengen illet llc iliell-
we red.actie vaii artikel 209 Sr.'17 Artikel 44(, Sr ziet op handelingeii illet op ec-hI
lijkeiide illunten. biljetten en niutitspecil:11, waarbij- zoals bij overtrediiigen voor de
hand ligt - geeii subjectiet-bestanddeel is opgetioiiieii. De a.inpassing vati her artikel,
waartoe kaderbesluit 2()()(1/383/JBZ niet verpliclit, verdient iii de ogeti vati de
minister op grond van de systetiiatiek iii het Wetboek van Strafreclit de voorkezir."8
Daarin spreek ik heni niet tegeti.

7.4.6 Haildcliti,$·11 itict tiliddele,1 die dic,le,1 ter i,crt,aardigill,  1,ill, l,alse Ilitilit i,f i,001

veratiderillf i,alt itittilt, evilitils halidelilitlell Ilict bestatidde|cli 1,£111 mmit
De handelitigen die in artikel 3 lid 1 onder d kaderbesluit 2()(1()/383/JBZ centrial
sta.111, betretTeii niet handelingen inet valse ot' vervalste ilitint. hi dit decl Vall her
kaderbesluit ga:it het 0111 hatidelitigeti die tot eeti dergelijk karak[er v.711 geld kittitieti

114 H,t,id,·/ii,Bit 112111)11/111, lir. 6 1.p. 4298: "Wel kelirliet  ·e[lioek cip tai ,·.iii plekketi. \\·.ilrollder \·rijwel

alle ,·36heidedelicteli. de terni  liter her fic,gliierk. (lok keN lie  ·e[ cip \·ele 1,1.iat.eli de ter,11 'opzette-
Itjk'. 1-)e terlii 'met opzet' zc,11. voorzo\·er ik liu \,·eet. eeli 110\ umzuii. MU h.it.tliet liter \·er:talidig m
Illaar Ilier. op ten l.laI tijderip. zoiider duideliuke noodzaak eli zotider dat aaii coii:rete toep.,sklijklield
s·.iii .irtikel 21)9 1'.111 her Wetboek \·ait Strafrecht,eel lijkt re ,·eratidere,1. te brekeli liiet :eli begrippen-
 te|se| d.it m 011, Werboek van Strafrecht eeli buireligewoon belatign.ike pia.it< i,ilieeitit.-

1 i 5 H,litih·litte '1  /l2(11,)/1)1. tir. 61, p. 4298.

llc, Hdit,/c·lini,i·,1 1/211111)/111. lir. 61. p. 4298. V.1,10\·ell reageert: "lk heb weI eilig begrip ,·mir ile cipilier-

kiiig 1.111 .le 1111111:ter d.it het ,\·ste,11.itirch illin,ler 111 *11 g.:ti,1-muleer,1 1.. ()111,1.it Lie terill '111.[ tipier  111.[
iii her \,·erbi)ek ,·ocirki,mt." Zie H,uitic·h i le,·11 /1 2111,11/1 11. tir. 61. p. 4299.

117 K,mic'i·stlikiN·,1 1/ 21)41(1/()1.27 444. nr. 6.

Il M K,Ii,ic·r.. m kint // 21HMI/ill . 27 494. 11 r. 5. p. 6.
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leideti (eerste otiderdeel) alstiiede hatidelitigeti niet bestanddeleti ran tiiunt die zijii
gericht op her be ·eiligeti  ·ati de illuilt regell vervalsitig (Ar·eede otiderdeel)

1)e Nederlatidse \,·etgerer heett artikel 2 1 4 Sr.iatigepaft tiiet het oog op .irrikel
3 lid 1 otider d..7.1,ihefeti eerste streepje rail her kaderbesluit. Daariii wordt aati de
lidstateii de \·erplichtitig opgelegd stratbaar te stellen het bedriegliik verraardigen,
Olit\,111%211. zich \·er*ch,it'fell of-ill bezit hebbeti rati niiddele,i welke iiaar huti aard
bestond zijii f'oor de rerri,ardigitiLI Vall Valse lillilit of roor de rei-atidering van
iiiutit. 1 )e Nederlatidse bepaling beperkte zich rot hit verraardigen of\·oorhatideii
heblicti vall  rottiti of\·oor\\·erpeti. Naar .1.inleiditig ran her k.iderbeslz,it zijii zowel
hit otit\·atigeti' eti 'zich verschaffeii' opgetiotiten iii de delictsotiischrijvitig alsook de
tet-111 'gegeretis' Maar if dit voldoende?

Het k.iderbes]zii[ c)111v.it co„iputerprogra1111113's. Iii de illel-liolie vall toeliclitilig
LIeeti de liiinisrer  ·,111 Justitie a,111 dat olider coiiipilterprograi11111,1's „·ordt verstaati
..,l.  .) ee,1 reeks r.iii itistrticties gescliikt roof rei-werki,ig door eeti geautoiiiatiseerd
\\Trk.  ' " ' Arrikel  8(,qititiqllies Srdefitiieert detertii gegevetisals "(...) iedere weer-
„a\·e ,·.iii t-eiteii. begrippeti ot-ilistrilcties. .11 d.111 niet op eeti overeetigeko,iieti wijze.I--

„eschikt vooi o\·erdraclit, iiiterpietatie of\·enr·erkiiig door persotieii ot-ge.itivoiiiati-r,

seerde \\"erketi." 1)it artikel is itigerocrd iii het Werboek vati Strat-recht door eeti
aiiietidetiietit bii de Wet Coiiiputercriiiiinaliteit. Leden rati de PvdA en 1)66 gaven
a.in dat de beteketih r.ui mider andere her begrip gegevells' nog iliet iii het spraak-
gebruik \·a<tlag "(.  .) zod.it her legaliteitsbegin el lilet ZiCIl iiieebretigt dat Idit begrip}
iii  dc \\ et zelfr\ordt gedefitiieerd." 12'" iii  ieder ger.il  valleti (-0111pi1terprog.1.7111111.2'f
ook mider het bereik vati artikel 214 Sr titi hierin de tenii gegevetis. tiiet de beteke-
ilis ilit artikel 8(,quitiquies Sr. is opgetiotiieii.

Her kaderbesluir richt zicli tiiet alleen op co,iiputerprogr.1111,11.1'f. Ook de
alge'111eize begrippeti '\reikttligeti. roonr·crpeii ofatidere Iiiiddeleii wi·elke tiaar huii
aard besretiid zijii roor de verraardigitig van vilse 1111111[ ofroor de reratideritig r.iii
muiit' zijii iii artikel 3 lid  I otider d. eerste streepje opgetioiiieti. Iii de kanierstzikketi
koiiit dir 01iderdeel ran hit kaderbeslitit niet a.111 de orde. Hoogsnvaarschijiilijk ga.it
de ilii,iister er \:111uit dat de Iiationale strafretgevitig, waarin iiaast gegevens' ook
'frofte„' iii 'v001- f erpeti' zijii opgetiotiie11. aa,1 dit otiderdeel ziit her kaderbeflcik
roldoet. Iii het oorsprotikeliike artikel w.is overigens het begrip 'wei-ktuigen' opge-
11017ie'11. 1)e terili if iii  1 925 \'en'.111<ell door 'roor\verpen: jtiist 11iet her oog op eeti
beoogde verruii}iitig v.itide reikwijdte vatide bepalitig. 1'1 lii,iiiddels konit 'werktui-
ireti' slechtf iii 06,1 artikel uit het Wetboek vati Strafrecht roor, tenvijl 'roonverpeti'
eeii kleitie dertig keer is opge,10111en. Wetssystetiiatiek speelt wellicht eeti rol.

Naar a.itileiditig r.ili de oilizettilig \·ail dit otiderdeel raii artikel 3 k.iderbesluit
2{ 11)(1/383/JBZ i, 'het cititratic,en  eii 'zicliverschaff-eii' opgeiloiiien itide delictsotii-»

11,) K,1,114·rittik·i·,·11 // 2(itii 1,111. 27 -Ic)-1. Iir. 3. p. (i.
1211 K,i,Iit·i·,itiL·1.„·it // 1 ')91.'4,2.21  551. tir. 25. p.  1.
121 K.mi,·i.,ttiL·L·,·11 111 4 4  25. 233. lir. 5. p. 2.  L.,kr 11) deze paragr.1.11   ·oril[ ling kort .1.111 deze \\ et0\\ lizi-

Aillg .1.111Ll.le|lt he reed.
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schrijvitig. Eveii.ils bij artikel 2(,9 Sr duiden de begrippeti op gedragitigeii die leideii
toI 'ill bezit krijge11'. Derhalve breideti zij de delictsonischrijvitig uit. 122 Bit iii de

iiationale wet 'vervaardigt' is opgetionien 211 tiiet 'vervaardigt heeft', illipliceert dat
het voonrerp tiog tiiet vokooid hoeti te zijii reirf'ijl gelijkrijdig toell k.111 \L'Ordell
gesproketi vati eeti vokooid delict. 13' Hieriti wijkt de Nederlandse bepaling niet at'

124v.iii de tortiiulering uit het kaderbesluit.
Een verschil tussen de Nederl.indse bepalitig eli her k.iderbeslitit i., d.it iii artikel

214 Sr de tertil 'voorhatideti heck-t' wordt gehaiidliaatil iii plaats v.111 hit optieiiieti
vati .iii bezit hebben' uit het kaderbesluit. De tiation,ile wergever geeft tiier cle
achtergrond van dit onderscheid aan, sterker, hij constateert het tiiet eetis. 1)e redeti
hiervoor kati zijn gelegeti in eeti evetitizele vatizeltipreketidlieid vati Ilet gebrizik vati
deze terizi. Hii de aaiipassitig vati de heliiigshatidelitigeii aa11 het eitide \·ati de j.ireti
[achtig van de vorige eeuw is eeti weldoordachte keuze geiiiaakt roor het „ebruikr.

v.iii 'voorliandeti hebbell' iii her Wetboek vati Strafrecht. Deze terni, die 'vervoe-
ren'. 'bewareii' eti 'verbei-geii' verving, strekte zich volgens de toetitiialige niinister
Liir toI "(...) ieder feitelilk voorhanden hebben, niet welk doel of- krachtens welke

•,123dtel dan ook. Met her begrip Wordt diis feitelijke zeggetisch.ip reii aatizien \·ati
her voonvelp verotidersteld, ee,1 zekere tiiachtsrelatie, waarbij niet wordr vereist dati
nien te allen tijde otiverwijld over het goed k.iii beschikketi of dat het god zich iii
de directe nabijheid bevindt.

Het strafrecht kent een eigen begrippetiapparaat waarbij de tiailt-uk ligt bij de
feitelijke sititatie. 'Bezit' zoals gehatiteerd iii de richtlijii kan door de Nederlaiidse
strafrechter op een wijze wordeti uitgelegd waardoor er sprake is van eeti beperkter
begrip dan 'voorhatiden hebben:13" juist onidat de strafrechter begrippeti autotiooni
kan uitleggen. Door het ongewijzigd laten van arrikel 2 1 4 S r op dir p,int speelt de
nationale wetgever relatief op zeker. 1)e betekenis vati 'voorhanden hebbeti' is
bekeiid, eti tevetis wordt de werssystetiiatiek, eti de daartiiee s,1111etiliatigeiide reclits-
zekerheid. gediend. Ofhierdoor de Nederlandse stratbepaling daadwerkelijk nti,iier
is dan de betreffende bepaling in de richtlijn, is de vraag. Het is initiiers otiduidelijk
wat iii het Europese besluit illet de terill precies wordi bedoeld.

Zoals opgemerkt, bestaar artikel 3 lid 1 onder d kaderbesluit 2(1(1()/383/JBZ uit twee

onderdelen. Op grond vati het kaderbesluit nioeten lidstaten ook zorg dragen voor
de stratbaarstellitig van het bedrieglijk vervaardigeii, otitvatigeii, zich verfcliaffeii of
iii bezit hebbeii van hologramtiien ofandere bestatiddelen van niulit ter beveiligitig

122 K;,Ii,cr.,titkktii 1/ 2111 Mt/1 )1. 27 494. lir. 3. p. 4.

123    Noyon/L.tiigeiiieijer/Re,imieli,ik..Irtikel 214 Sr. a.anteke,iing 2 (fupplentelit 129. lic)·enitier 21 11 14).
124 Iii artikel 3 lid 1 otider d kaderbe,luit 211(11)/383/JBZ ,[aar  her be,irieglyk ,·:rz·.1.irdige„'.

125 K,lim·r.,·Trit:LY·,1 11  1989/911. 21  565. iir. 3, p. 4.1)e algei,ie,ie op#·.i[ti,ig ,·ati le u e[ge,·er c)\ er. iii oc,i·-

vprolig, privaa[rechrelijke terillet, 1, dat de wdruk \\·or,it gelegd „p de tkitelilke „rwize eli d.ial-bu (,p ile
be [ekel li : d ie z iJ i ii he t .p ra.lkgeb rui k h ebbe t i . E r k ai . 111,1 i m d erge 14 k e te rii l ei i ,) pi t i et m· mm te 11 \\·01--
den geforniuleerd. beter Keen Jandilitilig worilen kezoclit bij het c,\ iele reclit. Zie de liieniorie ,·.iii toe-
Ii:hri,ig bij Lie wijziging van de helitigbepalingeti iii 199(1. A,mic·i·; m ki'(·„ 1/ 1989/911.21 565, tir. 3. p. 3.

12(, Telizi.1 [ernieli .il, 'eige,1,1,1,11' iii liet Europe.e miti.iIi.t-celi zeer ruitii ber:ik het,beli.
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regeii ver\·alsitig. 1)e bewi,ids,iiati g.1.it alleeti iii op het hologratii. Dir bestanddeel
\ .iii geld A - als \·er,·.il:fitigfiiiiddel - .1,111 te tiierketi a14 eeii roonverp. zoals opgeiio-
illeti ill .irtikel 214 Sr. I)it baseert hij liiede op het gegeven dat het bestanddeel
roor,rerpeti  eeti ritinie beteketils heeft iii het licht rati de eerder genoeiiide wets-

wi-izigiiig uit 1925. Hierbij is - zc,als reeds vertiield - de ter,11 'werktuigeti' ver\·ati-
geti dooi 7<,c,rIr·erpeli' met het oog op het verruiiiieii \ ,111 de ,·en"alsiiigsiiiidde-
leti. 13- ik tieelli .iati - gezie,1 de itivullitig Lilli 'roonverpen' - dat daarniee ook
'.indere bestatidde'len vall lillilit ter beveiligitig tegeti ver\·alsing' worde11 gedekt.

De root-Laatide opnierkingen over het onderscheid tussen 'roorhatiden heb-
beti' en 'iii bezit krijgeti' gelden ook root- dit otiderdeel vati de wetswijziging

1 est de stibjectieve zijde rati arrikel 214 Sr iii relatie tot artikel 3 lid 1 onder d
(zowel Iici eerste .ils tweede otiderdeel) rail kaderbesluit 2(1(IC)/383/JBZ. lii het
Eitroper beslitit is opgeiiatiieti dat de Yen·aardigitig, het otitv.ineen, zich verschat-
feii eti iii bezit hebbeti vati de getioeiiide objecten bedrieglijk liioet gebeureii. Iii
eei  te itistaiitic otelde de \\etgever roor  )iii .zi-rikel 214 Sr als volgr Ie foriiizilereii:

'Hii die opzettellik stoffeti. ,·oorwerpeti of-gege\·eliv \·en-aardigt. utit\·a 1164. zich ,·er-
.h.itt tif \·,3,)1-liatideti lieeft I\·a.in·ali hij Heet Li.it ZU beitct]id zijii tot her 111111aketi ot-
,"en·*il,eli .iii 111 u Iitspecii:i i ot-,·.111 niulit- ot-batikbiljetteii. wordt gestraft inet ce,1 ge-
,·atigelii..[1·.it-,-ali tel} lic,c,pte vier i.ireti ot-eeli geldboete v.iii cle ,-ierile categi,rie."1'v

Uiteitidelijk is her bestatiddeel  <,pzettelijk' kotiieii te vervalleii.12" Op grond van de
hitidige bep.ilitig ilicier dechts rroiden bewezeti dar de gedragitig plaat r·indi tenvijl
de betrokkene \\ Iret d.it de Qroffeti. de roorwerpen ot-de gegevetis zijii beste,iid toi
het 11.illiakell ot-vervalseli \'all lillill[Specifil Ofi'.ill 111litit- of-batikbiljetreti.'  '

De tiliilister stelt dat hij vaii iiie,iitig is dat 'bedrieglijk' uit artikel 3 lid 1 otider
d k.iderbeslitit 211(,(1/383/IHZ iii artikel 214 Sr tot ilitdrukkitig wordt gebracht door
'(...) harereiKte \'.111 Ilet be\,'11Kt zijn \mde laakbare beveniinmgraii devoomer-

peti. juist  ·ati„·ege dat be\\ zistzijii zijii de iii de artikel 214 Sr opgenonieii gedragiti-
geti i,1111ierK strati\'.Tardig Ie achte,i.  ' " Hieriiit ka,i wordeti afgeleid dat het voor de
iiii 11 i:s ter gee11 ,·erschil 111.iakt dat 'bedrieglijk' ill het Europese besluit zich uitstrekt
over de geliele delictsonischrijvitig. terwijl iii de Nederlatidse bepaling - liadat
'opzettelijk' is geschrapt - alleeti wetetischap teti aatizien van de besteinniing is
I·ei"eist.

127 K,1,11,·t:, 11,£15,·11 /1 1 424/25. 233. 11 r. 5. p. 2. I ii K,um·t:,·tittly·n // 21 li ll i/111. 27 494. iir. 3. p. 3 u·ordt ii.i.ir de

„·e[.„·ii,iging M 1 925 \ er\\ e/en.
12H     K,mic·i.,itil·ki·,1 // 211'111,1,1. 27 41)4. A. P.  1
129 lili ileze ke u ie Ii.im ,le i illiliwer lie <,ilde red.ictie wi i .irrikel 214 Sr - „·.1.irt n liet best.ili,ide el m itbr.i k -

mee. Zte K,tim·i.titki'c·,i // 21 li li 1/111. 27 4,)4. A. p. 2.
1311 Ke,ile, i eii Verheul Iiierken op d.ir \·MTH J.arde'llk opzet ila,In·wr \\·.1,1 N lijlilijk met gelioeg i#. Zie

Keuleli & Verlielll 211114. p. 828.
131 K.ti,„·i., titi·,bc·,1 112111111,111. 27 49-1. A. p. 2.
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Dit standpunt is illijlls iliziens correct. In de betreffetide gedragingell ligt, juist
iii co,iibinatie tiiet de eis dat de betrokketie ilioet weten dat - bijroorbeeld - her
roor\\·erp is besteizid voor het 11.7111.iketi of vervalse,1 r.ili iiiuilt. opzet besloten. Op
het iiionietit dat er wetenschap tell aanziet] van de bestetiiinitig is. kati de betreffen-
de gedragitig als opzettelijk worden zatigemerkt. 1)e conclusie luidt dan ook dat iii
artikel 214 Sr de bepaling uit het kaderbesluit adequaar is otiigezet.

De Raad van State meetide dat het voorgestelde artikel 2 1 4 Sr geeti recht deed .iati
de opzet eti bewoordingeti "(...) tell aatizien ran het iii het 1.1.1111 van het kaderbe-
sluit zelt-statidig re achteii (louter) iii bezit hebbeti van echte. bijvoorbeeld door
diettaI verkregeii, h o l o gra n i t i i e n t e r b e v e i l i g i n g t e g e t i v e rv a l s i t i g . " ' ' 1 1 k 111 i n i s t e r

was eeti atidere 11ietiitig toegedaati: bezit te goeder troliW ZON iii dit verbalid re ver
ga.111.' u Hieruit kati eeli beroep op de 1,/til,1,11,1 re,lit·diti,11-ged.ichte wordeti atgeleid.
Volgens de bewindsiiian beoogt het kaderbesluit de stratbaarstellitig vati her bezit re
kwader trouw vati holograillmell, ot-deze liu echt. vals ot-vervalst zijii eli ongeacht
de \\·ijze waarop het bezit 14 verkiegeti.' 4 Eeii .inder staildpillit ZoN ook eiiigszitis
merkwaardig zij 11: de Nederlatidse Bank zou zich dati voortduretid schuldig 111.iketi

.1.111 cell lilisdrijt.

7.4.7 .'\'il//lili//('/1

Volgeiis de iniiiister vatilustitie betreft artikel 4 uit het kaderbefliiit gedragitigeii teii
aanzien vati nagemunt geld. Onder naniutite,1 valt onder liieer de situatie waariti

133met legale t:,ciliteiten geld wordt vervaardigd boven de toegestaile hoeveelheid.
Deze situatie wordt iliderdaad in artikel 4 v.iii het Europese besluit a.iii de orde
gesteld: alle hmidelitigeti uit artikel 3 zijii ook stratbaar wanneer zij betrekkitig
hebbell Op illuntell of biljetten die door niiddel Vall reclittiiatige titciliteiteti ot-
tizaterialeti worden of zijii vervaardigd. De vervaardigitig is echter iii strijd  illet de
rechten v.in ofde voorwaardeti waarc,nder de bevoegile .iutoriteiten 11),ilit liiogeti
uitgegeven. Logischerwijs ontbreekt de toestenitiiing v.iii de bevoegde autoriteiteii
voor deze hmdelingen.

De tiiitiister ziet zich iliet getioodzaakt de 11 itioiiale strativergevilig iller her oog
op artikel 4 kaderbesluit 2(1(1(1/383/JBZ a.in te passeti. De reden hiervoor is si,iipel:
de Nederlandse stra ·et strekt zich al over deze gedragingen uk eli Wel op eeii
sitiipele wijze. Bij de oorsprotikelijke totst.indkotiiitig vati de valseniunterijbepaliti-
gen is bepaald dat natiiunten niets anders is dan her stratbaar lianiake,1. Diaruit kan
de  coticlusie  wordeti  getrokkeii  dat  "Iillii  11.igellizilit  geld  vals  geld  A,  (...)  alle

132 Ka,lu'rstiti'k„t /1211IHI/lit. 27 494. A. p. 2.

133 k,zi,„istitkki'ti /1 2111111/1)1. 27 494. A. p. 2.

134 K,mic·,stitk'k„; Il211 111/111.27 494. A. p. 2.

135 K,imt·rs·ti lkke n / / 21 M M 1 / 111.2 7 49 4. n r . 3. p . 3.
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relevalite \'alsenitititerijbepalingen vati Titel X eveneens op liageniutit geld van
"

1
#i

Ic)epassing  zijti .

7.4.8 Sti titlwre gedr,igill.Vell tell 11,11,Ziell i,ati tioe tlit te t el,eli ilitiliteit eli biliettell

hi .irtikel 211) St  fraar volgetis de tilillister \';iii jitstitie ijiet vals of- vervilst geld
cell[1.1.11. Uk de tiieiiiorie van ti,elicilting blijkt dat het iii dit artikel gaat om mullt-
ot-batikbiliette,1 die op legale wijze tot ctand zijii gekonien eii tevens wettig betaal-
111iddel Zijil. 111.1.ir nog niet oflicieel in oiiiloop zijn gebracht. Korthals geeft ill de
Ii}e,iiorie v.iii toelichtitig aan dat de titel 'Valsheid in illuntspecifn en niutit- eli
batikbiljetteii' strikt getiotiien niet op deze bepaling van toepassing is, inaar "(. .)
door tiati\\·e aalisluititig bij de overige valsenizinterijdelicten is de voorgestelde

" 13bep.ilitig echter roch wel op haar plaats iii titel X. Het Nederlatidse strafu·etboek
ketide eeti dergelijke bepalitig tiog niet eti is get-ornnileerd - aldus de millister -
o,iid.it inize\'olge artikel 5.1.inhet- en onder b kaderbesltift 2(M)()/383/JBZ iedere
lidstaat de liodige niaarregeleti 11ioer tretl'ell 0111 enoor te zorgen dat de iii de artike-
len 3 e114 bedoelde Ii.indeli,igen ook stratbaar zijn itidien zij betrekking hebbeii op
biljetten eli illuntstukketi die nog tiiet zij 11 uitgegeve11 111aar besteind zijn 0111 iii

1.#oniloop te \\·ordeti gebracht en wettige tiititit zijn. Hierbij is de oorspronkelijke
13')itratbare gedragitig tlit artikel 21(, Sr, illiliitschetitiis, konieti te vervallen.

1)e nieil,re i,ihoud is gelieel ingegeveti door het kaderbesluit. 1)it betekent een
breuk illet het f-eit dat vitel X Sr her reclitsbelatig rati het vertrouwen iii chartaal geld
besclier,iit. Bij de artikeleti waar het uitgeven van vals geld stratbaar is gesteld.
betieft  her  <pecifiek  het  tiadeel  dat  door  deze  uitgitte  wordt  bewerkstelligd. 14"
011id.ir her valfheidsaspect - op grotid rati her standputit van de illinister itizake de
iii houd \'.iii .11-tikel 5 o,ider b k.iderbesluit 21 )()1)/383/JIi Z - feitelijk iii artikel 21() Sr
otitbreekt. wordt eeti geheel ander belang gediend, nitiielijk dat chartaal geld op een
rechretis juiste wijze in oiiiloop worcir gebracht. 141 Dit kati warden .7.inge,iierkt als
eeii s\·stee,iibrezik. Wets«·stetiiatiek als strafreclitelijk karakteristiek heeft derhalve
relatieve betekenis.

De gedragitigen nioeten. wille,1 zii tot strafrechtelijke aatisprakelijkheid kuntien
leideti, opzettelijk eti \rederreclitelilk zijii begaan. Opzettelijk strekt zich uit over
diverse bestailddeleti, 11iet iiatiie ook de besretiitiiing van de niuilten ofbankbiljetten
oni .ils n·etrig beta.ihiiiddel iii oniloop re worden gebracht.'42 De wederrechtelijk-
lieid. waarizier de wergever tot uiting heeft gebracht dat her iii otiiloop brengen in

13(, A,mu·nutik·ki·,i /1 3 It NI,111. 27 444. 'ir. 3. p. 4.
137 Lie k,tim·i./i,£'1,·ti // 21 11111'111.27 494. iir. 3. p. (i.

138 Al ci·i der i* .1.iii Lle l,rde get, ,Ii,en d.lt .1.1,1.irtikel 5 lid .1 \·.1,1 het k.lderbecllilt I. , i,|Li.1.ill in de \·c,rin ,·m

.irrikel 84rer St·.
13(1 1,eic lilld,le: ' 1 111 die mi,iltspeci211 iii z,·.1.Irde ierlililidert. met liet oogimrk 0111 Ze .1|Lli,0 m 1,·,1.irde

\ c 1-111111,1,1·,1 ilir te g,·, ell (,t re Li„c 11 u I[ge\ :iii. \\ orlit. .1|\ re|lzil,lig,1.111 1111111M helitii.. ge,[r.iti liier ee,1 ge-
\,111gcili„tr.it \.111 tell |1(, ,g:te .icht j.ircii cit- geldbc,ete \·,iii Lie iutile c,Ke,L„ile.

1411 Keille,1 & Vel·11:ul 211114. p. 2<19.
I 4I Keul.ii & Verheill 211114. p. 81'J.

142 Kiuleit eit Ve,·hei,1 211114. p. 825->42(,.
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strijd niet \vertelijke regelitigen gebeurt.' " is geobjectireerd. Als redeti wordt aatige-
14$voerd dat liet iliet alled:lagse, tioniki,11 toegestaile gedragitigeti betreft.

1)e vraag ot-artikel 21 (I Sr voldoet a.iii de eiseti die op grotid r.iii de lezitig v.iii
de Iiii,iister over de inhotid v.111 de betreffe,ide bep.ilitig ziit k.ideibefliiit 2(Ic){ )/383/
JBZ zijii gesteld, kati alleeti wordeti beatitwoord door de artikeleti 3 e,i 4 uit liet
kaderbesll,it hierbij te betrekketi. Artikel 5 .1.7,iliet- otider b bep.1.ilt i,iiiiieri dat de
hatidelingeti itit de artikeleti 3 eti 4 stratbaar ilioeteti zijii itidieti zijbetrekking
hebbe,i op wettige biljetten eti tiiu,itstukkeii die nog niet zijil ilitgege\'eli ilia.11
bestetiid Zijil 0111 ill 011110Op te wordeti gebracht.'4' A.itigezieti .irtikel 3 lid 1 o,ider a
\'ati het Europese besluk zich beperkt toI het ven·.1.irdigeii of-ver.itiderell Vall 111,11lt.
eti artikel 21(1 Sr zich juist ilier richt op vals ot- rer\·alst geld. hoeft tiiet tiaar dit
onderdeel vati artikel 3 te wordeti gekeketi. Clok onderdeel d r.111.irtikel 3 k.iii
wordeii uitgisloten vati de hieronder uitgevoerde vergelijkitig. Hit object vati dir
onderdeel verschilt nanielijk illet dat van artikel 3 kaderbesl,tit 2(1(11)/383/JBZ. W.it
betreft de gedragingen uit artikel 4 van her kaderbesluit kati wordeii opgeiiierk[ dat,
nu is bep.iald dat naniunte,i niets anders is d.ill her stratbaar natiiaketi, 141, het alleen
van belatig is iii hoeverre de ilationale bepaling uin·oering geeti a.111 artikel 5 onder
b. iii co,iibitiatie illet artikel 3 lid 1 onder b en c v.in het kaderbesluit.

Alle gedragingen ilit deze onderdelen van hit kaderbesluit st.iati iii artikel 21 (I
Sr verineld. Het Nederlatidse artikel bevat zelti nog nicer gedragitigeii, 17.itiielijk her
in voorraad hebben' en 'doorvoereti: Artikel 21(, St bevar eeti doleus bestanddeel.

waariiiee her begrip 'bedrieglijk' is onigezet. Bij de vergelijkilig tussell de Neder-
landse bepalitig eti de Europese regelitig valt: het oog op 0611 bela,igrijk pittit. Natiie-
lijk d.it in artikel 3 lid 1 otider c in conibitiatie illet artikel 5 otider b k.iderbesluit
2(1()()/383/JBZ alleen vertiielditig wordt getiiaakt van de stratbaarstellitig van de
voorbereiditigshandelitigen ten aatizien vati biljetten eli ilitilitstukketi (zoals 0111-
schreveti in artikel 5 onder b) kiti·ii,di·  di·zi· iii  4,1,1/0,11'  ti· bri·,WE,1.  Iii de onderhavige
Nederlandse stratbepaling wordt exact dezeltile teriliitiologie geliaiiteerd. Opvallend
is dat iii artikel 3 )9 Sr - waar het iii de kern dezelfde gedraging betreft - eeti oog-
tiierkeis is opgetionien. en gebruik wordt getiiaakt van 'uitgeveti' iii plaats v.iii  lil
oniloop bretigeti: 14" Gezieti dit gegeven kan voorzichtig wordeti gecoticludeerd dat
de nationale wetgever bij de for-111111eritig Vall eell iliellw delict Iiaar aatileiding vati
een Europees besluit wellicht niinder snel ge,ieigd is vast Ie houdeti aaii Iiatiotiale
temiinologie eli systeniatiek.

liiteressatit is de discussie over het bestaatisrecht van artikel 21(1 Sr iii de toe-
konist. 1)ittrich stelt dat het artikel na verloop \·ati tijd nau\velijks nicer werking zal

14.3 K,mic·ritukki·,1 // 2(Mill/(11. 27 494. 11 r. 3. p. 5.

144 K,tim·n nik·£·i·i t /1 21 M 111/ i l l . 2 7 4 94. ti r. 3. p . 5.

145 Artikel .3 lill  I oi,cler .1 eil li. m „,ik .irrike) 4 k.jile,·lie,lm 2111111  383,.IBZ. \\·c,rileti .,1 gedekt d<,or m,lere

ii.iti{iii.ile ctr.itb.1.ir,telliligeii.
14(, S 7.4.7.
1-17    '  7.4 4 e,1 '; 7.4.5. 1)ue liegrippeli 71111 4111ds her Wetlwiek ,.iii Str.,freclit ilit 1 886 m .irtikel 21 1,) si·

c'pgelicilikil.
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De niitiister vati Justitie is zeer duidelijk over de verplicliti,ig teti a.itizien vati
rechtspersotieii die uit het Europese besluir roorn·loei : artikel 51 Sr regelt 111 es.' "

Tijdetis het geliele Iiatiotiale wergevitigsprc,ces blijft de otiizertiiig \-.iii arrikel 8 uit
het k.aderbecluit buiteti bescliouwi,ig. 1)e wetge\·er is dus tiiet alleeti lieel duideliik.
!17.7.ir <,ok zeer korI vaii stot. Hieruit blijkt her grote rertrc,u\\·eil iii bet artikel uit hit
Wetboek rati Strafrecht. Deze bepalitig be\·at eeil abstracte. weinig ziirgewerkte
regelitig. 14+ 01-daarmee wordt voldaan aan de eisell ilit het k.iderbesluit is een rra.ig
die tiioet wordin beatit ·oord.

Uit artikel 8 lid 1 \·aii k.iderbeslitit 2( )11(,/383/JBZ blijkt expliciet dit de strafreclite-
lijke aatisprakelijkheid vati de rechtspersooti is geb.i eerd op eeii hatidelen vati ecii
11.1ti1 in lijk pe tvo011 die 111 de berretti·tide rech (sperfoo 11 e e 11 leidetide p<,Fitic bekleed I.

Die positie kan uit drie situaties worden ati:eleid, welke iii liet k.iderbesluit 11.ider
ri·orde, 1 01 ii scli reve 11 : eei i r e rrege i i woo rdigit i gsb evoirgd hei d, e e 11 ge z,1 g (1111 11,111 le 114

de reclitspersooti beslissitigen te lieiiien eli een gezag 0111 iii de rechtspersooll toe-
ziclit ilit Ie oefetien. De eerste optie \·indt de grotidslag iii eeti timiiele be,·oegdheid,
renvijl bij de atidere twee de iiiaterifle situatie doorslaggevetid lijkt te ziill. Wellicht
is vour deze opzet gekozen 0111 de a.insprakelijkheid \·ati een rechtsperfoon niet te
zeer afliankelijk te stelle,1 \·ati bep.ialde tortiiele aspecteii. hi deze drie siniaties liloet
dooi- de lidftateii de 1110gelijkheid wordeti gecreferd d.tr rechtspet-4017911 aatisprake-
lijk kittinen worden gesteld, en wel indieti de delicreti iii de artikeleii 3,4 eii 5 i,oor
litii, reke,till'1 Ir·ordeti gepleegd door 'eeti leider', op grotid r,ati de drie otiifchreveti
sin iaties. Welke eisen aan dit onderdeel van het kaderbesluit worden gesteld, is iii
her geheel 11iet duidelijk. 'Voor rekening Van de rechtspersooti' kati fortiieel worden
ingevuld, 111aar het kan ook wordeti toegestieden op een tiiaterifle sittiatie.

Ciezieti deze statid \'ati zaken is het 111oeilijk otii een eetiduidig atitwoord te
ge\·e,i op de vra.ig ot-de Nederlaiidse regelitig \·ati artikel 51 Sr \·oldoetide artiislag
biedt otii aati artikel H lid 1 kaderbesluit 2()()()/383/JBZ te voldoen. Nu iii het
Europese besluit wordr gezwegeti over de i,iviillitig v.711 het bestatiddeel dat voor de
toereketiing vati belang is. 117111elijk 'voor huti reketiitig: krijgt de natic,nale werge-
vet- eiiigszins de vrije hand. Dat is iii overeensteniniing te brengen illet de Neder-
latidse situatie. Uit eeti uitspraak v:iii de Hoge Raad uit 2(,(,3 blijk dat de redelijke
toerekening cetitraal st,1.it. Er zijii verschilletide t ctoreti \\·aarop die toerekening kati
berusteti, 151 waarotider het functiotiele daderschap. Een andere mogelijkheid die iii

de rechtspraak aa,i bod koiiit is eeti tialaten vati ieiiiatid die bijvoorbeeld .·erk z.1,1111

153 K,1,1 i ir:, til i,·Lii i /1 211( 111 / 1 11. 27 49 4. I ir. 3. p . -1 ( '' I ) e +tr.1 frec lit c l u ke .1,1, is p r.ik el ij k he i d \·a l i rec litipe- m m

1* geregeld lii.1 .irrikel 51 \·m het Wetbriek ,·ati Str.ifrechr' ). 1·.r u·,irde,i „·el \\·o,irde,i ge  ·1**elil o\·er  e
0[i·.1 ffeii Llie ii i ge,·olge de Nederl.ii iii w vt rat\\·er .1.,11 cell rech[fper„,ini k Litilien i\·or,le 11 0 peele gil. l )1[ lie-
treft artike'l 9 #'m het k.·iderbe:luit. /.ie 5 7.4.12.

154 Aldi 15 1 )e 1 {ullu 21111.3.1. p.  1 21. 11 ciet'eti I )e 110<i# ctellen dat artikel 5 1 S r r.ilri.ike #·rage i i citilie an rn·<icird

1,1.i[. zie Rwt-&· I )e 12(,os  1998. p. 511-51. Ren,e iiwikt cip: ' I )c belaiignlk,te w .11% be.),im·oordde d,·
\\·e ge\·er C. . . ) nier: \\·ailiteer heett eeti rechtsperscicili eeti <tratli.1.tr t'cit beg .iii?" Zie Reti,e 211115. p. 277.

155 HR 21 c,ktc,ber 211(13. 1./.; AFPA38. Iii r. i. 3.-1 \\·(irliell ceii .1.iii[al mcigeli.ikhed eii g.ii„:111,1. /.ie

liter*,i·er I )e 1 ILI H u 211115. 11 iet tia„) e p. 28< )-2,2.
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is teii behoeve \·.iii de rechtspersooti. Op deze \\ijze wordr uitvoering gege\·eii a.111
artikel H lid 2 \·aii het kaderbesluit, waari,i het gebrek aaii toezicht of controle v.iii
een perioon Iiier een leidende positie wordt rei-nield.

under 'rei-htspervoon' \\·ordt iii het Europese besluit verstaail "lileder Iii-haa,11 dat
deze hoedatiigheid krachtens het toepasselijke tia[ionale recht bezit. lile  ukzoilde-
ring \·ail statell of- andere overheidslichatiien iii de uitoefetiing ran hun opetibare

„ 1  34 1tiiacht eii r,111 ptibliekrechrelijke iiitei'tiatioiiale orgatiisaties. Aaii de lidstaten
\\'ordt \·eel rrijheid gelaten 0111 her rechtspersotieiirecht in dir verband iii te vullen

op de \\·ijze zoals dat weriselijk wordt be\,otideti. De etiige beperking wordr opge-
legd teii .ianzien van staten ofatidere overheidslichanien. Met het oog op de ceiitrial

st.i.itide gedragitigeii - her natiiaketi eti Ten'a]seii van miititeti - is het echter zeer
oti\va.,1-3chijiilijk dat overheidslichatiiet, hierbij zijii betrokketi. 1)aarbij is er Keen
sprake r.111 spatitiitig 11ier de Nederlatidse firtiatie. 1)ece,itrale overheidsorgaiieti
k,inneti niet straftechtelijk aansprakelijk wordeti gesteld - in ieder geval - watitieer

-(...) de desbetret etide gedragitigeti tiaar liaar aard eti gelet op het wettelijk s)'steeli i
rechteiif tiiet aliders d.111 door bestziurstiitictioiiarisseti kiinnen wordell verricht iii het
kader \·.iii de iiitroeritig v.in de aaii het opetibaar lich,1,1,11 opgedragen bestuuistaak,
zodat IicI uirgesloteii is dat derdeti iii zoverre op gelijke voet als her openbaar li-
chaani a.iii het iliaatschappelijk verkeer deelnetiieti. -137 Ten aatizien van de Staat is

iii 1994 door de Hoge R.I.id geoordeeld dat deze niet voor zijii handeliiigen a.iii-
IBMsprakelijk kati worde,i gesteld.

Uit her bovenst.iatide blijkt dat tiiet de Nederlatidse regelitig vati artikel 51 Sr a.iii de
eiseii die voortvloeieti uk het kaderbesluit is voldaan. Ni, de deeltieniingsvortiieti op
de rechtspersouti \·ati toepassing zijn. is ook a.111 het tweede o,iderdeel v.iii artikel 8
lid 1 va,1 her kaderbesluit voldaaii.

Iii algetiietie ziii wil ik wei opnierken dat de hoziditig van de niinister enigszitis
zelfgenoegza.itii is. Her lijkt 111ij dat hii aaii de strat-rechtelijke aa,isprakelijkheid vati

rechtsperGoneii - eeti regeling die iii liet Algetiieeti 1)eel vati het Wetboek vati
Strafrecht is tieergelegd - wel iets nieer woordeti had mogeti wijdeti. Clp dir putit
was etiige.,indacht roor de argittiientatie van het statidpullt dat de Nederlandse wet
a.111 de regeling iii het kaderbeslilit voldoet passetid geweest.'"' Zeker nu het artikel
uit her Europese besluit nauwkeurige lezing vereist eii het onderwerp 'rechtsper-
sooti tiaar alle waarschijiilijkheid op .iatidacht vati de Europese Unie kati blijve11
reketieti. Bij stilzwijgell ofeeti ontoereikende motivering kan niet wordeti nagegaan

15(, Aitikel 1 der,le ,treep.ie k..ierbe,hitr 211(Ht/383*IBZ.
157 H R (, Ja Iizi.tri 1 4')8. X/ 1 WH. 367 (,11.11[. 1 )e 1 lullu). l.ie ,·„Lir ceti u ireelizettitig o\·er ile +tratrec|Itcluke

.i.iii+prikelilkhet,1 \·.1,1 mcrhede,1 11. >et-2(1 11.
I 58 1111. 25 Jaiiuari  1994. X/ 1994. 598 (iii.lit. (.:orsteits).

159 Zeker Iiu het 6011 1'.111 llc eente ker:1119 il.% eeii k.icierbe lui[ 11·(>ril[ 0,1,gezet. en Liar de  ·em·.tchimg

gerecht\.aardigd i  dat de .wiisprakelukheid \·m de rechrvpersoon m nicer k,iderlie lutteit .tan de or,le nl
k,liieit.
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01- de wetgever terecht van nietii,ig is dat het kaderbeGluit illet het \<'etsvoorstel
c(irrect is Olligezer.

7.4.10 Dt'ch ki,1 1,1 (st,or,11(7 1

1)e 'deeliiaine .zati' en 'het aanzetten tot' de gedragititien in artikel 3 lid 1 rati het
kaderbeslilit ilioeten door de lidstate,i siratbaar worcleti gesteld. '"' Ook iii .irrikel H
lid I eti lid 3 \·.iii her kaderbesluk wordr aaiid.icht besteed .1.iii deeltie,11itigs\·ortiieti.
Iii hit eers[e ger.il wordt bepacild dat rechtspersotieti .7.itisprakelijk kii!itieti ,\·ordeti
gesteld roor huti betrokkenheid als tiiedeplichtige of-ilitlokker bii overtreditig vii
de iii .irtikeleti 3.4 e,15 getioemile delicten. Het derde lid betreft de liatuurlijke
persotieti iii de rechtspersoon: deze kitiinen als dader, ititiokker of-11iedeplichtige ,·ati
de delicteii uit de artikelen 3,4 eti 5 worde,i aatigetiierkt.

Waar bij de aa,ipassitig vati de witwasbepalitigeti tiaar .1.itileiditig rati richtlijn
91/31,8/EEC; wordr gediscussieerd over de \'raag oti eti zo ja op \\·elke wijze. de
Nederlatidse strafu·et uitdrukking geeft .ian de teniieti  deehienlitig aail  eil  aanzet-
rell tot' ilit het Eitrcipese itiitiatiet.'"' zwijgt de wetge\·er bij de behatidelitig vati
wetsvoorstel 27 494. Het is tifet onwaarschijnlijk d.it deze Europese deeltietiiingsbe-
grippeti iii t zo\\·el de riclitlij 11 itizake wkwasseti alf h i t kaderbesluit euro\·alsetiititite-
rij. voor Nederland dezelfde beteketiis hebben. Zeker tiu zij tekstueel geheel over-
retistetiitiien. eti ee,1 tiadere begripsaanduiding ill de Europese besliliteti otitbreekt.
Hiermee wordt aan de tiationale wetgever de vrijheid gelaten ee,1 eige,i inhotid aan
de begrippeti toe te ketitien. Bij de otiizetting v.111 k.iderbesluit 2( )(,c )/ 383/JBZ 111ag
er - iii lijn met de opvatting v.iii de wetgever over dizelfde begrippeti iii richtlijn
91 /3(18/EEG - ran worden ui tgegaa 11 dat 'deeltiatiie a;iii' ill de ogeii \·ati de tiatio-
tiale wetgever doorgaans onder 'niedeplegeti' valt. Her 'aitizetten rot' k.iii leideii tot
de deehieniiiigsvoriii  'doeii plegeti' of'tii[lokkiiig'."'3 1)e overige dechietiiingsvor-
11ieti die iii het kaderbesluit wordeii gebruikt, kentieti een overeetiko,iistige variatit
iii de Nederlatidse stratiret.

1)at aan de itiipleiiietitatie vaii deze uitbreiding v.iii sirafrechtelijke a,insprake-
lijkheid iii zijn gelieel geen aaiidacht \\·ordt be<teed. is otibegrijpelijk tizi de wetger·er
iii het geval van witwassen bij ee,1 tweet.11 niet het kaderbesluit correspotiderende
teniie,i  \\·el  de  tioodz.iak  tot  ilitleg zag. ""  Vertrouweii  op  de kwaliteit  \·ati  eeii
tiatioiiale regelitig iiiag en is zeker niet akijd otiterecht. Maar ook dati is eeti kriti-

1(,11 ,Artikel .ilid 2 k.ider/,e Illit 21)1111/38.3/1/3/.
1(,1 Lie bu\O(,rl,eeld K.,1,1,·r.,·ti,kiv·iii/ 2(lilli,{11. 27 151). „r. 5. /.le ,.5.-1.5.

1(,2 (liereenk<,111:tig dc begrippen uir ile rit·litlilii ifiz.ike de be,trudmir 1.iii Nit„ ,iffeii (91 /3( 8· FEC;). Zie

K,u,imitit:kcit // 21Mlll/Ill . 27 !59, nr. 5, p. 3.
1(,3 (,p 17 Iic)\:1111„r 2 )1 (, if Lie mo w.ir .1.111lfilimg \'.111 h,r ,·er,1.w gepitbliceerd. iii Iici k.1,ler ,·.iti de

(1111 zettilig \·.iii de ric |irlit ii „·it,i·,1*seli . 1 )e m hi i wr g,la[ d a i r ll It \'Kng 111 op \'r.lgell \'.111 k .b il ierleileii (ge-
*teld ni,ddeti.luh3ilit) o,·er de deeltieii,ing<,·oriiieii. zie K,„ii,·i·.,itiki„i /1 21!11(1,111. 27 159. nr. 5. p. 4.
(,p 1 X Jecelliber. *iliKe\ ee r et:il iii.wild 11.1 ile ,11:eliss, e „, er ,le deelliclili tigs\·Milel 1 111 her k.),ier #·,iii de
„·itH·.1:be:trii,img. \,·„rjr her \er,1.if ,·.m iii \.1:te c„,iilijiwe \·t.,r 1,1,ti[ie gepul,lic:er,1. iikr ,i: be\·iii-
dilige,1 Iii·er her #,·er,i·cicirs[el d.iT firekt rcit (,1117ettilig \Iii k.),lerlie+Illit 211,HI'.383'.1117.
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sche blik gewetist. Een renrijzitig naar een eerder gevoerd deb.it o\'er eeii - iiihoii-
deliik - zeer \,rgelijkbaar discussieo,iderwerp k.iii raadz.iatii zijn

7.4.11 R (,ille

Artikel 45 Sr stel[ pogitig rot 111isdrijt-stratbaar waimeer het roortietiieil \·ati de d.ider
zicli door eeti begiti vati uitroering heeft geopenbaard. Eeti stratbare pogiiig i  11iet
bij elk delict illogelijk eli iii etikele gevalleti bep.,alt de wet dat poging tOI eell delict
tiiet stratbaar is. "'i Hien·an is bij de bepalingeti uit titel X Sr geeti sprake. Bij de
verschilletide siratbare gedragingen uit kaderbesluit 211(1(,/383/JBZ\·alt echterop dat
tiiet al[ijd de pogitig daartoe stratbacir is gesteld. Slechts voor de stratbare teiteii uit
artikel 3 lid I otider a rot en 111et c moeten de lidstaten zorgdragen voor de nioge-
lijkheid rati eet, stratb.ire pogitig. Ten aanzien raii rech[spersonen zijil de lidstateti
alleen rei-plicht de tiodige niaatrege|en te treffeti otii ervoor te zorgeti dat de gedra-
giligeil uit .irtikel 3 lid I onder a en b rot strat-rechtelijke aatisprakelijkheid kulitle,i
leideti. Een verbaiid tussen persollen die bintieti een rei-htspersooll een leidetide
positic bekledeti en 'poging rot' wordt 11iet gelegd.1"B

Door de algetiietie werking vati artikel 45 Sr is iii tiieerdere situaties strafrech-
relijke a.insprakeli-ikheid voor stratbare pogitig 11iogelijk Zowel Ceii .iatizieti rail
liatilitrliike persotieti als rati rechtspersotien. 1)e tiatiotiale regelitig is dus ruinier"'4
d.iii her k.iderbefluit.  171,7,71  14 daartiiee i,ier iii strijd. I<'3 1).it de wetge 'er geeii .1.iii-
dacht besteedt .ian dit oiiderdeel uit het Europese initiatiet-ligt wel etiigszins iii lijn
der verwachritig: her vertroziwen iii '.ilgeniezie' bepaliiigen is groot. 1)at tieetiit niet
\ ·eg dat dir otiderdeel \·.iii het kaderbesluit wel aatidacht had verdiend. Zeker iii, in
de lileiliorie van toelichting een algenietie alitiea is opgetic,tiien tiiet de onderdeleti
wa.ir.1.in de Nederlandse strafu·etge\·itig - tiaar het oordeel vati de wetgever - al

1..roldoet. zoals de sancties eii de aatisprakelijkheid rati rechtsper otien.

7.4.12 Strull,cil reigi,N

Nu het siatidputit rail de illitlister luidt dat de stratrechtelijke saticties iii de Neder-
landse wetge\'ilig op her terrein vati de valseii itititerij geen natipassing behoeve 11,"'"
iii.ig her tot geeti verbazitig leiden dat de discussies zich beperken tor de stratbedrei-
ging, iii het bijzonder de stratiiiaxinia. Over dit otidemerp is reel gedebatteerd
tijdetis de torst.itillkotiiing vail de Wet toI wijzigi,ig van het Wetboek vati Strat-rei lit
illet betrekkitig tot valsheid ill illuntspecifll eli illunt- eli bankbiljetten. Zowel niet
betrekking rot specifieke bepalitigen, iii bijzoilder artikel 213 Sr. als iii eeii breder
\erbatid.

164 1)e Hzillil 21111.3.i. p. 441(AlilI.

1(,5 Ik \·er\\ 1.1, hierbu naai· artike! A lid 3 k.„ierb„lui[ 211()11,383/JBZ.
1 (,(, Zi, i, Nelicrl.lilli ilige, cilge het Eurcipe#: m triatiet- 11iet ,·crpliclit F igilig rcit artikel 2 1 4 A r stratli.,ar te

,tellen. C)p grolid \·.111 de .algelitelie  erking \·.in .irrikel 45 Sr i% dit i·chter uel .tratb.i.ir.
167 l ier kaderbe luit +trekt 1111 Iller, [Ot Illillitillimhariliotiiw.i[k.

1(,8 K,mic·r.,111£·4,·il // 2111 111.·111. 37 -194. !ir. 3, p. 4.

1 64 A,1,11·r,·ri,kli ·,1 // 21 M H 1 111.27 494. n r. .1. p. 4.
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Artikel 6 vati het kaderbesluit hatidelt over de stratbedreiging. De lidstaten
Nordeti opgeroepeli tor het treffen vati de nodige maatregeleti 0111 erroor te zorgeti
dat op de iii de artikelen 3,4 en 5 getioenide handelitigen doeltreffende, eretiredige
eti atschrikkende strafrechtelijke sancties sta,in. Als inhoudelijke leidraad wordt
gesteld dat hieroiider illoer worden begrepeti vrijheidsstraffen die aanleiditig kuntieii
geven tot uitlevering. 1)it betekent dat eeii vrijheidsstrat- \'ati 111itistens eeti jaar
opgelegd nioet kiintieti worden.11' Ditidelijke riclitstioereti voor de lidstateti kutineti
hieruit niet worden afgeleid. Wel geeft de rechtspraak rail het H\J EG enig hou-
vast:  -1 zo  tiioeteli  lidstaten  overtrediiigen  van  getiieenschapsrecht onder gelijke
niaterifle eti fortiiele voorwaarden bestraffen als vergelijkbare en even enistige
overtredingeii van nationaal recht.1-'

hi artikel 6 lid 2 \vordt specifiek gewezeti op de bedrieglijke \·ervaardiging ot-
veranderilig van illuilt (artikel 3 lid I onder a kaderbesluit 2()()(1/383/JBZ). Op dir
stratbaar feit 1110et tilitlitil.131 een niaxitnutii vati acht jaar gevatigenisstraf worden
gesteld. 173 Bij het aannetiieii van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor artikel 2(18
Sr koii en kan  een gevangenisstraf van negen jaar worden opgelegd.  De nationale
regelgevitig hoeft op dit punt niet aaii artikel 6 lid 2 kaderbesluit 2(Ic)(9383/JBZ te
worden a:ingepast.

Hetzelfde geldt voor de strafbedreiging en saticties in de artikelen 2()9 eii 214
Sr.  Deze  blijven  ongewijzigd.  hi  artikel  21()  Sr wordt  de  stratbedreiging v;iii  acht
naar vierjaar verlaagd. hetgeeii kati wordeti verklaard door te wijzeii op de geheel
nieuwe inhoud van het artikel.174 Voor de vaststellitig vati vier jaar gevangetiisstrat-
eii eeti boete van de vijfde categorie, is door de nationale wetgever aansluititig
gezocht bij de straffen die zijii gesteld op vermogensdelictell als dietital en verduiste-
ring in dienstbetrekking.17, Hierin valt een (i111pliciet) beroep op systematiek iii het
nationale Wetboek van Strafrecht ten aanzien van (de sancties en) de stratbedreigitig
te herkentien. Overigens wordt hierniee ook recht gedaan aan de eisen die voort-
vloeien uit de rechtspraak v.iii het Hvj EG. overtreding van Europese noniien dient
op dezelfde wijze bestraft (gesanctioneerd) te worden als natiotiale stratbepalingeti.

De svsteniatiek konit expliciet aan de orde bij artikel 213 Sr. Oorsprotikelijk
was op deze strafbare gedraging een strafvan inaxiniaal drie niaanden gesteld en een
boete van de tweede categorie. Zoals gezegd verplicht het kaderbesluit de lidstaten
toI het vaststellen van sancties waardoor uitlevering niogelijk liloet Zijil. In bet
oorspronkelijke wetsvoorstel kiest de nationale wetgever dan ook voor een gevati-

176genisstrafvan ten hoog te een jaar of geldboete van de derde categorie.    Van Oven

17/1 Zie .irtikel 5 Uitle,·eriligs\\·et.
171    § 2.2.5 w § 2.3.4.
172 11,1 Eli 21 cepteniber 1989. za.ik 68/88, bir. 1989, p. 2963, r.0. 24 (('0111111issie/Griekeliland).

173      Boeyketis. Latoir & V,iii Tric ht 2(M 32. p. 53: " up deze hep.ilitig m  .irtikel 3 lid  1 olider .1 k.lderbeduit
2(" " 1/383/JBZ: F.AMVI kan nien elikel spreketi v.in ee,i,·age oiiischrij,·ilig r·ali de Iic,dige sancties. u·,it
ongem·Ufeld een grote inipact heeft op de getionieti c.incties door de wrwhillende li Istate,1.

174 S 7.4.8.

175 K,inic·r.nik'k i; /1 21)11(i/(11.27 494. iir. 3. p. 5.

176 K,i,w·i·stitki:ci; /1 21,H)/( 11, 27 494. tir,. 1-2. p. 2.

289



H(')(  ! 1 )S IUK 7

sick iii ee'ii aliieiidelijetit voor her 111axiiiiutii vast te stelleti op vier jaar vrijlieidsstrat
eti een geldboete van de vierde categorie. Mede op grond v,iii de vergelijking 111et

de verliouditig tilsseil twee atidere stratbare feiten (diet-stal en verduistering) kotiit iii
de toelichtitig op het aiiiendeillell[ de onderlitige vet houding russell de arrikelen 2( )9
eii  213  ilit  titel  X  Sr  aan  bod:  -  111 het hierop volgende  kanierstuk  verstrek[ de
111itiister .1.711 de k.7111erleden ee,1 overzicht betreffende bitinen de Europese Unie
geldetide wetteliike siratinaxima voor teiten die vergelijkbaar zijn illet het liiisdrijt
vati artikel 213 Sr. 1 N Hij concludeert dat eeti niaxitiiuni vrijheidsstrat-van 1 j:tar iii
Europees verband iliet te hoog is ot-\·ati de Europese lijn afwijkt. Uit het verslag van
eeti vergaderitig iii de Tweede Kai iici blijkt echter waar volgens de volksvertegen-
\\oordiging de schoen daadwerkelijk writigt. Watit aan de gedachtewisseling over de
stratbedreiging iii artikel 213 Sr (en ook zijdelitigs de siratbedreiging iii alidere
valsetiiutiterijbepalingen). ligt een diepere k\ve:stie tell groildflag

Na  eliige  tilisconimullicatie  tussen  verschillende  parlenientsledeti,  of juist
(niede) door deze iniscoinniunicatie, blijkt dat er vrees bestaat voor aantasting vati
de systetiiatiek van stratiiiaxinia iii zijii algenieetiheid. Er wordt gewezeii op het
rapport van 1)e Hullu. Kooptiiatis eli De kloos waarin staat dat er erg weinig ge-

1.7;schrereti is over de interiiatiotiale aspecreti vati stratiiiaxiliia. Iii conibitiatie tilet
Iici beset- dat -(...) hier illi duidelijk wordt hoe eeti bepailde beslissitig iii Europa

" IM{Iwordt itigeroerd iii otis Wetboek van Strafrecht (...) wordt enige benauwdheid
roor de iii\,loed op de tiationale eigenheid van sancties en stratiiiateii voelbaar. De
rechtsotitwikkelitig buketi Nederland zorgt ervoor dat ill het Nederlandse Werboek
vati StrafrechI eeti Europees (111itii,11221) stratiiiaxiiiiutii kotiit te staan "(.  .) viak voor
allerlei delicten, die iii otize historie iii het Wetboek zijii gekonieti eti die een veel

/91"1

lager stratiiiaxiniuin hebben. Atiders gezegd,  "(...) door Europa  Iwordt]  de
fitratiiiaat vati valfeiiiutiterij (...) verhoogd. D.ir ver.111dert de verhozidingen bi,iiieii
het strafrecht, eii dus 1110et ook worden gekeken liaar de stratiiiaat op andere delic-
teii. 1)at is eeti iii\'alslioek. Her is iii ieder geval goed, die stratiiiaat op andere delic-

••12teii te vergelijketi. De tiatiotiale wergever inoet zorg drage,1 voor systeliiatiek iii
her Wetboek v.iii Strafi-eclit niaar nioet ook rekening houden met de wens van

1,#      1Europa.     Het lijkt crop dat de liiogelijke frictie die hierdoor ontstaar op het terrein

177 K,tim·i·.,titil:£' ·11 11 241(111/(11,27 494. tir.11.Al eer,ler iii liet \,·etge\·itigsproces \\·ordt door ledeli \·.iii de

1,\·dA. \·olge!1< de nimster !1iet geheel oiiterecht. ge\\·ezell Op Lie ,·ergelijking tussell artikel 213 Sr eli
bedrog eti rci,loi.tenng. Zie K-di,ii·r.,titkkici, 1/ 2(1 1(1/lil. 27 494. m. 5. p. 7-8.

178 k-,ii,u·rstitk,n /12111)()/til. 27 494. m. 12.

179 ,/,1,1,/c./Ille„.11 1/ 211()4)/Ill . m·. 61. p. 4289. Zie 1)e Hullu. 1<oopiiialic & 1)e Roox 1999.

1811 H,liki(.hliecti // 21)1)(3/ill. m. 61. p. 429(1..1101,A llittrich (1)66).
I8l /1,itich·hite<91 /1 311)1)/411. tir. 61. p. 42)41. 1)irtrich (1)66).

182 Zo \\·ordt <,pgeliterkr ld.lt lie .tratiii.ixima op deze \·al.etiiuliteri.idelic[eti ile \\·etikbraii\\·eli \'.111 del )66-

tractie doeli frotive n. liu deze kallierleile, i stratbed eigi nge li wor 111ivd rij\·eli tegen Lie licli.1 melijke i lite-
griteit Zlell die \·eel mm,ler zu·a,ir zgii. 1/,1,1,/ch,ity'11 /1 2(11)(1/(11. nr. 61, p. 428  . 1)ittrich (1)66).

1 8.3        (:1 )A-lid  Wun.  H,tittichile,·,1  1/ 2( )11< 9(3 1. m·. 6 1.p. 4294.  Etikele pac.age, later niert.t hu fi.iliges op:  " 1)e
lieer Dirti-,cli zegi d.ir de str.Uni.lat op ,·al,eitiuitterij iii Nederlailli ofiihoog g.1.it. otiid.it die iii Europa
0111il001; gJ.lr. dat dir de ,·erhotilling tu% ell de iii\·ene ctratiliateil #·out· allerleidelicten wralidert eli il.Ir
lie[ geheel d Jairoii 1110% ee ns i lioet ,#·01·,le n be keketi. Wi.1 \·ilide,1 zuti ,·ertrekpit nt ,·aliuit Europa u iMe-
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van iii het bijzonder de stratbedreiging, met een tiatioiiaal getitite blik wordt gadege-
flageti niaar dat evetieens het beset-doordiingt dat het \·oereti v.iii een breed deb.it.
iticlusiet- de internationale aspecteii, tioodzakelijk is.

Iii regetistellitig toI de beschrijvitig vati de stratbare gedragiiigeti beg,1.in dc,or rechts-
134persolien.   wordt aan de sanctioneritig vati de rechtspersoiieii door de iiationale

n·etgever,vel uitdrukkelijk aaiidacht besteed. Artikel 9 vati het kadertiesluit schrijft
.1.111 de lidstaten voor doeltreffeiide, eretiredige en .itichrikketide 4.inctier eti 111,1.,tre-
gelen  vast  te stellen  voor rechtspersolieti. IMB  Deze otiivatten  iii  ieder geval  'al  dan
11iet strafrechtelijke geldboetes' en ook kuntien atidere tiiaarregeleti wordeti getrof-
feti. Op basis artikel 23 lid 7 Sr kati bij de veroordeling van eeti rechtspersooti eeti
geldboete warden opgelegd tot tell hoogfte het bedrag vati de 11.7.ist hogere catego
rie. Dit k.iii alleeti indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende
bestratling toel,iat. Op overtreditig Vall de artikeleti 2(,8,21 )9 eti 21( i Sr is eeti geld-
boete van niaxiiiiaa| de vijfde categorie illogelijk. tel-\ 'ijl op de artikelen 2 1 3 eii 214
Sr de naast lagere categorie staat. De niinister wijst er iii de tiieiiiorie vati toelichting
op dat "(. ..) voor zover her geeti vrijheidsbetietiiende Gaticties of 111.7,itregelen be-
treft, Ikan] het hele scala a.iii overige saticties eti 111.zatregelen ingezet wordeti, dus
bijvoorbeeld ook de maarregel van artikel 36e, otittietiiitig van het wederechtelijk

„ 1 *verkregen voordeel. Daamaast kati ook iii Nederland ontbinding van een rechts-

persooii worden gevorderd, zie artikel 2:2() BW. Ingevolge de Nederlandse regelitig
is her dus niogelijk oni tegen rechtspersonen strafrechtelijke geldboetes of'andere
iii:iatregelen' te treffen. Aangezien iii artikel 9 lid 1 kaderbesluit 2(1(IC)/383/JBZ
wordt genield dat sancties, behalve geldboetes, andere niaatregelen L:tlilli('11 mnvatten

en de opsomming inogc'/ihbe niaatregelen noemt, voldoet de Nederlandse wetgeving

op dit punt aan de sutiiniiere verplichtiiig (iminers de verplichting richt zich alleen
tot boetes in zijn algeineetiheid) uit het onderhavige initiatief vati de Europese
Ullie,'87

Leden van de PvdA-fractie vragen zich tijdetis het wetgevingsproces afot-een
geldboete van de zesde categorie voldoende afschrikkend is nu een rechtspersoon
tiiet niet een  gevangenisstraf kan  warden bestraft,  ook al is ontnenzing een  illoge-

kend.'

1X4 § 7.4.9.

185 Iii k.iderlie,luit 21)1111/383/J13Zhoudelideartikeleii (,el,9 ,·erb,ind nierde rrafbedreigilig. Inmiddel: is

eeti meu\\· k.idebe.lilit .1.,Iigelic,111:11 „·.1.iriti le 11,11t.i[eli „·ordell \·erpliclit her begili:el \.iii recidi\·e [e
a.1 m·.1.irdeti ,·oor de ged ragingeii uit lie[ k.idel·bedw it eurc„ .ilse,litin terli (lit,lf (; 3 w l . L 329/3) . Zie on-
der ai}ilere Kii,tici·.,·titki,71 1/ 21 1(12/( )3. 28 484, iir. 5. p. 3 en ') voor de oliizertii W Iii et· ·.iii.

186 Kaitirrsti,ki rii /1 211(11 1/{) 1. 27 494. nr. 3. p. 4.

187 1)e itieliling \·.iii 'atidere tii,1.itregelen' iii :irtikel 9 eli 'aiidere 4,1,ictief' iii her opcchrit-t i.in k.,derbeflitit

21 ;( * 1 / 3 83 / 1 B Z h o u d e n v e rb m i d in e t h e t fei t d a t e i i k el e l id w Ie i i ge e n st ra ti e c h te l i i k e .1.1, i sp ra ke l ijk h ei d

9,1 rechtspercotieii ketine,i. De iniiiister iiierkt m·er artikel 9 \·an het k.iderbesluit op dat d.1.ircilii de
illogelukheid „peti is gelate 11 0111 Ie ,·00 rzien iii .1 lidere d.1 n v 1-.ifi·eclitelijke wlicties lilet her oog op de
bestratil,ig ,·.in rechtspenoiieii n·ege„, het beg.,ati ,·.iii de iii de artikele,i 3.4 eii 5 genoeitide ,lelicten.
Zie Kailicistitit'cit // 2111111/Ill . 27 494. i ir. 5. p. 3.
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lijklieid. 1)e initiister 111eent dat juist her bestaan van beide opties voldoendeIsh

IS• 1dreigend werkt oni ook atichrikkend te zijn roor kwaadwilletide rechtspersotieti.
I)aartiaast kan altijd nog de feitelijk leidiiiggever of opdrachtgever wordeti vervolgd.
Eti wederoiii lijkt systeniatiek een rol te speleti: een geldboete vaii de zesde carego-
rie voor bijroorbeeld overtreditig van artikel 2()9 Sr zou een breuk beteketien "(...)
tiiet de s\·ste,iiatiek vati artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht, althans  zoill ill
ieder ge\·al rot gerolg hebben dat iii dat geval ten aanzieti van de rechtspersooil
artikel 23. zei·eiide lid, geeti roepassing k,111 vitideti otiidat her werboek geeti geld-

01.(1boete vii de zevende categorie kent.

7.5 Nationale strafrechtelijke waarden bij de bestrijding van euro-

valsen-lunterij

Do()r her standputi[ \7111 de 111inister waren liiijn verwachtitigeti hoog gespaiitieti:
eeti 11.luwkeurige 0111zetti1ig vati het kaderbesluit werd nagestreetd, waarbij zoveel
niogelijk aansluititig zou worden gezocht bij de formuleringen uit het Europese
besliiit.  '   1)it ilitgallgspunt zou kinnen leiden rot de ver\vachting dat bij de oilizer-
ting v.iii kaderbesluit 2()(H )/383/JBZ 11auwelijks een rol is weggelegd voor nationaal
strafrechtelijke \\,iardeii als argzinient oni een eigen, zelt-standige af\vehhiig Ie 111,lken.
1)e behoette aaii bijroorbeeld rechtszekerheid, het legaliteitsbeginsel, de autonotiie
Liirleg r.111 strafreclitelijke begrippeii. de wetssysteiiiatiek e,1 het ukdrage,1 van de
1//ti,iilim remi'diii/,1-gedachte konien echter - in inter of lilindere mate - aan de
oppen·lakte bij de aatipassing van titel X Sr aan het Europese initiatiet. Dat is ilite-
ressatit. tiiede omd,it op grotid v,in kaderbesluit 2()(,c)/383/JHZ veel otiderdelen van

1')2111aterieel stratiecht wordeii beitivloed.
Boeieiid is de a.indaclit die tiaar aatileiding vati eeti actieve opstelling van de

PvdA-fractie \vordt besteed aan de criteria subsidiariteit en proportionaliteit, die ook
P"iii de notitie Ezirostrafrecht aaii de orde kotiieti.   Uit de reactie vati de ininister

blijkt dar toersing .iati beide piititeii iii de voorfase belatigrijk wordt gevotideti. 1)e
wetiselijkheid 0111 terughoudendheid te betrachteti ten aanzien van Europese be-
sluitvortiiing op het terreiti vati her strafrecht lijkt hierachter schuil te gaaii. Deze

1 88     K,imt,1.st'll.4,·It // bwill/Ill. 27 494, nr. 4. p. 3.
189 K,1,1„·r.,111*k,·11 1/ 21 Mill: 111 27 4,)4. iii- 3. p 5

191) K.:111,·Amd,m / / 21 M 111,111. 2 7 4 94. ti r . 5. p. 5.

1,)1 Zie G 7.3.1.

192 1),tr is zeer goe,1 1-erkl.1.irb.1.lr: de directe bet'ii\·loedi,ig i·aii her strafreclit op grolid \·.iii eeti kaderbe:litit

1, m 0111 ctredeli. ,·mi eeli ri c ht'Un ei i ee li \·e orileit i n g 14 d.it mder<. 1 ) .1.irb u betreft het in dit ge\·at ge-
di·Jgi Iigei i die de ke m \·lii de Europae Ume rakeii. Vergamde Europese im·loed is ker goed ,·el·deilig-
b.lar. Ik kali ttij gc):,1 \·oorstellen il.K een lid:t.1.lt - bil,·oorbeeld Nederialid - zich im ininder 111 de .oe-
\ erei, lite it .1.iligeta t ,·oel[. d .iii \ ·.1 11 ieer her bu\Oorbeeld de liestruiliii g \·,ii ilrug4crilii iii,iii re it bert·eti.

I 93 :,   7.3.2
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tenighoudendheid koilit - als zelt-standig argutiietit - tenig bij de Oilizettilig r.lil liet
k.iderbesluit. It

Eeii tiation.7.11 ketitiierk waar regelitiatig expliciet tiaar worilt rei-\\'czeii i,
wetssysteiiiatiek, bijvoorbeeld op het terreiti \'aii de terii)itiologie.'"' Systetiiatiek
speelt ook eeti ititdrukkelijke rol iii de discliSSie bij her r.iststellell rati de siratbedrei-
gitig vati artikel 213 Sr.r"' Ditidelijk blijkt dat er eeii diepgaatide frees bestaat \·0(,1
de aailtasting v.111 de systeliiatiek vall stratiliaxi,11.1 iii zii,1 .ilgeiiieetiheid. lietgee,1 tor
eeti hevige, doeli klezirriike discussie leidr.'"- 1)it teireiti vati her strafrecht hieft

1..blijkbaar her sterk liatioil.1.11 getint hart.
Het hatidliave,i vati bepasilde begrippeti dietit ook de reilitizekerlieid:'" ell

houdt vaak verbatid 11ier de (recente) wetshistorie.3" 1 )e wetshistorie rerdietit roor.11
veritie'lditig bij de delicte,1 die iliet ot-tiauwelijks zii,i ge\\'ijzigd 11.1.ir .i.lilli'idilig r.ill
kaderbesluit 2(1(HI/383/JBZ.-"' Het oordeel dat bepa.ilde artikeleti (partieel) geeti
aanpassitig bihoeveti, waartiiee de keuze voor het h,indliaven rati de best.lallde
redactie is gegive,1. lijkt een tiaziwkeurige lezitig v.111 de bep.ilingen Uit het k.iderbe-
sli,it iii de weg te st.1.1,1.-4,2 13epaaide verschilleti wordeti 11iet eetis geco,10[.iteerd.2,1,

Eeti beroep op zowel her behoud van weiss\·steiii.itiek als de \retsgeschiedetiis eii de
argutiienten die ill het verledeti voor eeti bepacilde keuze vati de \\·etgever zijii
aatigedragen. was iii al deze gevalleti niogelijk geweest zeker watineer de natioil.llc
bepalingeil ilier iii strijd Zijll illet de inhoud v:iii het kaderbevluit.

Uit het bovetistaande blijkt dat bepaalde strafrechrelijke waardeii vaak tiau\\
111et elkaar verbatid houden. Treffend zijii de situaties waar iii her kaderbeslilit -
vanuit Nederlands perspectief- op het privaarreclit genispireerde terilien zijn opge-
110111en, eli de 11.iii()11.ile wetgever vervolgens voor aildere tertiien kies[ 0111 te roor-
konien dat de strafrecliter Icit een autoilotiie ilitleg kotii[. 1)oord.it de \ret(rever dit/

1,)4 1)e uitleg die lic 11.1.Ill \'m S[ate aaii artikel 3 lid  1  „lider d ,.ill her k.ilicrlic+luir geeti. i, , c,lgeit, de

111 ill 10ter 011.Jui,t. 1 liJ geet-t hierbil Jail dat Lie n.11:  ilig , .1,1 het .1,1,·Ic. i .111 de Ila.iii \'.111 St.ire /.11 1: Id.il [cit
eeii te rilittic ,tratl,.1.it·.telling 6: 7.4.(,1.

11)5 Eeli  [retteii 1  , „c,i·lie. 1,1  1. Iici in„  'iii·„u·eti.  d„„1 #mn„ .  ilit, mmi':  mmpr„ikehik  m·.i·geledd  111

.ii·rikel 46 Sr. eli 1111111,1.lel, m liteerdere l,ep.ilillgeit uit lict W':tlic,ek ,.ii, Sti·.itrecht op,gi·ill,Ilicil
g 7.4.5).

10 47.4.12.
1 97 17.4.12.
198 Zic ni,k 03.4.(, eli & 5.5.
199    Bi.1 de rei·lit /ekerlieid .·11 ik de op mmm·he,111,0 lietrekkilig lielibellile liep.ililigelt lii,cliteli. 1 )e

betrettklide ,i·it„,·4/'gillg lic,Licit geeti direct ,·erb.111,1 Iikt liet kilr<,pe,elieslul[. 111.1.11· 14·41·ilt „·el meet. e-
110111:11 (,ie § 7.3.1 e,) § 7.3.3).

2(111     Zo ge,cliteilt de (ilIizerriI,g \·ati artikel  4 k.lilerlic.lilit 211(111,'383/-11;Z dwr milliel    .iii eeli  ki,rie.
cluidelij ke 111„ti\·en zig: liage,111,11 I ge|il 11·„irilt .i| 7. :r Le mme ti 1,1 „pge,·.ir ai  \ .0. ge 1,i ( « 7.-1.7).

2111 Iii artikel 2119 Sr \\'lird[ bij\·oorbeeld ile tenti 'Llitge, eli' geli.111,111.1.lt,1. lill .ilik, d.i[ iii het k.iderile,luit 'm

01111 xip breligeli' \\· lrd[ gebritikt. Het lijkt emp Li.lt Llc 1111111 [Cr zilll heletii.1.11 litet lie\\ li t 1  \.ill Cell
oililer, Iwi,1 ('i 7.4.4).

2(12      1,irmilentreepihet bel.ilitz d,it. iialilieer mi 11.)[1 ,11.,li\\ er„\ U/igglig voik m het licli[ ,\ i)r,1[ g..·1,1.1.It,r
1.in ec 11 Europee. lie.lui[. Leer 11.lit„·keung li,cie[ 11 <irdeli 11.igeg.im cil, u elke <inder,leleti ile Nederl.,11,1-
+e regelilig .1.ilip.1,+ilig behoeti. Met name 1,4 .irrikcle,i u.1.irc,\ .i her „cirileel liti,ir 'partleel  \ 1.1,igeli. i.
het betracli[eii i .111 teclilli clie ii.lu\\·keurigheid 1.i,rig.

2113     Ziial. bili mrbe:Ill '\ (,or ·erpell' ver.us 'i, i rkilligell '  1 heritice d ,el Ik „p llc gei cilgell i .1,1.Irtlkel 3 11,1
I oilder d e,Ne ,[reep.le (/te 'i 7.4.6).
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telketis doet. lerert hij eeti bijdrage .1.711 de systetiiatiek in het Werboek van Strat--
reclit eli de rei-litczekerheid.2"10\.crigetii Iiioet hierbij ook n·orde,i gicc,tistateerd
dat deze gevallet, uitelildelijk restilteren iti eeti - ill vergelijkilig lilet her kaderbesluit
- nifitiere stratb.1.intellitig. Hier,„ee wordr tiiet \·olledig recht gedaaii a.111 de Illtimillil

rem i · clitti/1-ged.iclite.

Het legalireitsbe„itisel ki,tiit expliciet .iati de orde bii de itivoer \'.111 de terill2'

gege\'e,is' iii her Wetboek \.iii Sti:it-reclit. 1)eze „eis\vi-izigi,ig eta.it los vati de
rerplichting toI oilizerting vall her kaderbesluit. niaar heeft er wei toe geleid dat
do<,r de oplicilliliL r.ill het begrip iii artikel 214 Sr..iati hit kaderbesluit is vul-
daaii.'"< 0\-erigetis blijkt uit dit \·oorbeeld dat de n.iko,iiiiig v.iii ee,i (0111zet-
titig3)plicht op gro,id rati eeti Eziropees besli,it ertoe k.iii leiden d.ir iii eeti atider -

.I.

liieci i ecetit - ge\·.11 .11 aail ec'11 kiii-opese \'erpliclititig A \'old.1.111.-   hi Ii'ersr'ocirstel
27 494 \voidr door de \retge,-er Keen etikel expliciet beroip ged.1.iii op het legali-
reibbegitifel. lil fo111,77ige ger.illeti waar de reclitszekerheid eeti (erketide) rol speel[.
\\·ordr ecliter eretieeti< eeii pi,sitic\·e itivulliiig gegeren 1,111 het legaliteitsbegillsel.3'
Het kc,iiit <,ok \7)(,1 d.it - iii vergelijkitig iliet kaderlievliiir 2(1{)11/383/.IBZ - roor
eeti Iiiitider ti.iii\\·keurige ti)miuleritig wordr gekozeti.1"8 Wellicht dat de \\'ens roor
eeti rititii bereik r.iii de stratba.irAtellitig hierbii een 1-01 speelt.

Iliteress.1,ir is dat tiatiotiale strafrechteli-ike waardeti iliet ilaiiie eeti rol lijken te
spele,i bii artikele,i die al eeii plekje in het Wetboek v.iii Strafrecht liaddell. Bij de
furilitileritig \'.iii eeti siratba.irstellitig gelieel lia.11- aa,ileiding r.iii kaderbesluit
2{ 14 1,1/383/.IB Z lij keti de .irgiii 11 e,itet i die bij .1 i idere oiiderdeleii raii titel X Sr .7.111 de
01-de zijii 11.111.,·elijk0 eeli 1-01 re spele11.-   Zo lili)et hit belic)ud \'all wersiysteliiatick
op her iii\'eall vall de tertililic,li,gie. r.1.11-,1,111 de  ·etgever iii algeziietie ziti n·.1.irde
lijkt re hechre,1. \\'c,rdeti eerelativeerd.'1"

Iii hit \*uorga.itide Zijil de regelitig itizake de strafrechteliike.iatisprakelijkheid
r.111 de reclitspers<,011. de deellieliiiiil.srom]eii eli de pc)gi,it. buiteti beschotiwiligr                    r
ueblereti.21 ' 1)eze utider\ erpeti \vordeti \'atiuit eeli dier,ra.ilid vertroziweli iii de
r                                                                                                                                            /

ilatiolialc etr.it\Vetge\·ilig doc,r de liation.ile wetge,·er beticiderd. 1)it neigt echter 11.7.11-

2(I4 I lier k .111 \\„1,1, 11 , .1 „ezell  11.1.11· Lic kelize \8 ir 'Li„.'11 ilitge,ell (.irtikel 21 M St   en  ' i i,m·11.iii,len

heliticti' C.irtikel 214 frl. m .it-\,·tiki,ig,·.Iii ile begrippeii „1'gelic,lite,i m liet k.,Lierbe:Imt. Ilespectie,·elilk
-  4.4 eli  - 7.-1.f,.

2115     ' 7.4.6

21 1(, /le  , 7.4.1.\(it,r cell .mcier \ Ii, irl,:cl i ,ic defilliering m .11-tikel H#ter 5r  ·.111 mull[.pe,·1211 ell mli ll[- en
1,.1 1 2 k 1,1 1.I i' I I c i 1 .

2117    liti, „,irbeelil bil lier „rile,11:11 \.1,1 il,itil·\ocreti' 111 .irtikel 211') Sr (eli m .irtikel 2111 fr). Ni, ile rei·itie,i
111\ (,crell' ell -ili[\ ,creli' lier il<.,r, Ricii i Iliplicere: 1.. 41-ilt .1.iii b. 1,1.1.1.icst ge,i„, „i,le ,[ 1-ati·echteltike

\\.1.ir,le/1 21/ttlig gege\,/1 <'  7.4.5).
21 IN     lili ile keit/e \ i,„r \ ci im·erpell. d.i[ ecli rmme lietek:,110 heeti. speelt het legaliteit,begill.el eeli 11111,der

gr„re r<,1 ill \ :rge'll kilig 111:t lie ill h(,ild \ .ill her k. licrl,e litic: ila.ir    ,rile„ elike le , cic,m :rpeti ge,pe,·ifi-
,·ceril. " 7.4.6.

21 1')    I herbil di,el ik <,p .11'tikel 2111 4,· (9 7.-1.81
2111 111 ),1.1.it, \.111 'Littge\01'. \,cir.li m .irtikellili fr \\el het 1-ui „pc *c b:grip  iii 4,11 11, .,1, 1,1·cligen  gel,1·Litkt.

1 ),/e keiize ili ,i·171·eekt ila.m Lie 1, erm#telii.i[ick. m,k de „·ep,limciric. /.k  '  7.4.X iii 5.ilitei)11.11ig lik·t
4.4

211 -.-1.,3. -.4.111.11 7.4.11
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'overschattitig': motiveren waar0111 de Nederlatidse regelitig voldoet, is tiooit over-
bodig. 1)e 1110gelijkheid 1110et bijvoorbeeld \\·ordeii gebodeli 011111.1 re g.i.,11 ot- de
111inister terecht een bepiald standpunt - over een belatigrijke oiiderwerp vati her
ilationile Illateriele strat-recht - itilleellit. Eii zeker walitieer IicI verotiderstelleti dat
.1.iii de Europese verpliclititig 'bij voorb.7.7£ is ,·old.1.711. hele,ii.zal iiier I·ooi de h.itid
ligt. Zo is het bij\,oorbeeld opnierkelijk dat aan twee deelnetiiitigs\·oriiieti ilit her
kaderbesluit eurovalseiiiunterij. die geeti directe equi\·aleilt iii het Nederlatidse
strafrecht kentien, Keen aandacht wordt besteed. Met 11.lille oindat bii de oiiizettitig
\'aii de \\ itwasrichtlijii hier.iati ijietiig woord is ge\\·ijd. en dat de deehiciiiitigs\·or-
111eii dus voldoeiide aatileiding geveti 0,11 daarover een debat a.111 te g.1.iii.212 iii het
1.zarste geval weliswaar liiet uit eigen be\vegitig vaii de wergever: kritisc-he \'rageti
vati katiierledeii wareii tiodig

1)uidelijk blijkt dat natiotiaal strafrechtelijke waardeti iii tiieerdere thcette,i r.in de
stratbaai-stelling v.711 (euro)valsenitititerij aaii bod kullilill ko,iicil. Zo Speelt de
wetssystetiiatiek niet alleen een rol bij de stratbedreigiiig, inaar ook bij her gebruik
vati bepa.ilde begrippeti. Bij dit laatste thcet kan bijvoorbeeld de reclitszekerheid ook

etiig gewicht iii de schaal leg•.eti. Door het inroepeti van bepaalde tiatiotiale eigeti-r'

aardighedell wordt vaak ook reclit ged.1.111 aaii ee,1 atider strafrechtelijke waarde.
1)aariiaast wordt de itizet van karakteristieketi tiiet altijd expliciet a.itieeteveti.
Watitieer de wergever een artikel a a 1 1 p a s t, waartoe het kaderbesluit niet \·erplicht,
ligt deze situatie iii her algenieen anders. Hierbij k.iii bij\·oorbeeld a.iii de wijzigitig
vati artikel 440 Sr wordeti gedacht.

7.6 Conclusie

De Wet tot wijziging vall her Werboek vati Strat-reclit Iiier betrekking Ic)t r.ililieid ill
tiiuntspeciE'11 eli illutit- eii batikbiljetteti illoet eigeillijk leidell for ee'11 voorbeeldoiii-
zettitig. Er worden i11111iers geeti illoeilijklieden gecreferd met reeds bestaande
N·eigeviiig terzake de bestrijding van citrovalsetiizinterij.Juist door de Europese kern
vati het delic[, waardoor Europese strafrechtelijke satiienwerki,ig is ciatigewezen. eii
gezien teit dat het 6011 van eerste keren de oilizetting v.iii eeti kaderbesluit betreft,
k.an een liiooi beeld wordell gescheISt vali liatiollale Strafrechtelijke waardeti die ill
de sterk Europees getinte context een rol speleti. Gezien de uitspraak \'all de lilillis-
ter dat de itihoud van het kaderbesluit bepalend is, lijkt er bij deze (techiiische)
wetswijziging weitiig nzinite te best.1111 voor natioliale at-wegiligen. Bij eeii gedet.iiI-

leerde uitwerking van de 011izettingsverpliclititigeti en de verwerking daarv:iii iii de
Nederlandse stratbepalingen, bliikt dat bepaalde karakteristieken vail het natioliale

212 & 5.4.5.
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stratrecht - bewilst dan \T el onbe\\·ust - toch eeti rol speleti. Geeti enkel argunielit
dat is gebaseerd op strafrecliteliike waarde,i is ecliter absoluiiI.

Opralletid is de aa,idacht voor subsidiariteit en proportiotialiteit. Hien,ir
spreekt de terughoudetidheid illet en daartiiee ook be„·ustn·ording vati de iii\·loed
\·ati de Eitropese Uilie op het etrafrecht. 1)it laatste koiiit uitdrukkelijk .1.111 de orde
bij de crratbedreiging. eii wordt door 1)ittrich betrokken op de invloed vail Europe-
ce beslissingeti op het Wetboek v.iii Strafrecht iii zijii alge,iieenheid: "Wij iiioeteil
otis Iiatiturli.jk iliet overleveren aati de grootste geniene deler. Als natiotiale wergever
hebben Irij otis eige,i veratitwoordelijkhedeil, tilaar wij inoeten wel oog hozideii
roor de rechtfotini·ikkelingen eii daar prateii \vii dati ook regehiiatig over."213

Er \\ oid[ gestreefd iiaar eeti zo \·olledig illogelijke nakoniing van de Europese
\ ii-pliclititigeti. 1 ).it is dilidelijk herketibaar iii de opbour\· vati de tiietiiorie rati
toeliclititig. 1)e atialyse die iii dit hoofdstuk is uitgeroerd. laat echter zien dat et
0 11\·olko, iieii hede,7 zijii. en foiiis - zo\rel toel.7.1 tbare als probleniatische - span 11iii-
 reti. Het oordeel dat de Nederlatidse strativet reeds voldoet, wordt tiaar inijii oor-
decl soiiis re fiiel gegeven. W.71111eer iii de toekoiiist blijkt dat de tiatiotiale wetge-
\ itig iii otivoldooide 111ate voldoet aan de Europese eisen, wordeti tiatiotiale stratl
reclitelijke waarden da.11711ee iliet gediend. Het is van belang dat de wetgever op
grolid val] arguiiienten een eigen atiz egiiig 111.1.ikt binneii de gretizen van her Euro-
pese kader. 11.7.iriiiee kati de waarborging v.111 strafreclitelijke waardeti wordeii
gedioid. eveii.ils de olin\·ikkeliiig vati her Nederlatidse strafrecht. 1 )at vergt „·el eeti
bepa.ilde kn·.iliteit: de otiizetting rati een kaderbefluit is reel.11 rechtiisch vati a.ird ezi
rereist oog rooi- detail rail regeriiig. parlenietitarilirs eii adriesradeti.

213 Zie .1-1,1,1,/i·/1,11·71 //2111111/111. m·. 61. p. 4291 1.
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DEEL 3 - EEN BEOORDELINGSSCHEMA

"Met de eis d.it het recht de berekeii i. r·.iii Lic jitrilli.l·lie begrippct 1 11 li,et l,pell houl|Cll. \\ ordr
bed,)elli Liat hit rei·hi tiioet werei i re ,-0(,rk 01 iici i ilar - .iltli.11 1, m Iici reclit - 0011 eiikele i N.. .c li
e,ikele i titerpretatie vaii werkelijkheid. ziclizelt-kaii g.1.111 \·ouritelle,i .114 ile \\·erkeltikllcid zelt. Her
(peti houdet) \·ati de juriili,Che begrippeii beteketit utter.1.iril liiet J.Ir ile licgrippeli gecti ittiti ot-
titeer \·a,te betekeiiis iii de heer,elide leer mogeii krijgeit. Walit d.it 1. m)dig l)111 be0li.0itigeti te
lieitieli. M.iar die opetiheid betekelit dat de begrippen Tem .11,#c,lute claim. op Lic werkelijkheid
liiogeii leggen. Het beteketit dat ze, ook iii de heenelide leer, .iltuil .110 mrerpret.Irte, gezieti
ill<)ete, i blu I eli, zodat •,teeds ook .iii de re visits a.i 11 de c)rde k illi ticil \\ (,1-det i ge,teld.

't Hart 1994, p. 53.
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Materidle orilintatiepunten en uitvoeringscriteria ter
waarborging van Nederlandse strafrechtelijke waarden
in de context van de Europese Unie

8.1 Inleiding

8.1.1 Acliter rolldsillets

Het doel van het otiderzoek is de tornitilering v.in eeti bec,ordelitigsschetiia op
grond waarvati Nederlandse niaterieel strafrechtelijke waarden door de tiation.ile
wetgever toI uitdrukkiiig kutinell worden gebracht iii zowel Eriropese itiitiatieve,1
eii besluiten als iiationale wetgevitig iiaar aanleiditig vati Europese besluitvortilitig.'
De achtergrondgedachte is - ill 11.ivolging Van de standpuntell van Korthals eii
Dotitier - dat Iiationale strafrechtelijke k.irakteristieketi, daar waar dat 111ogelijk is en
weiiselijk wordt bevonden, 1110eten worde,1 gewaarborgd.-1

Uit decl 1 volgt dat de Europese doelstellingen, die de reikwijdte Vall de
bevoegdhedeii bepalen, ruini zijii get-ormuleerd. 111 de eerste pijler wordr de ecotio-
mische iiitegratie vatiuit eeii breed perspectiet- benaderd. 1)e Coniniissie en her
Europees Parleinent zijn van mening dat de grondslageti van de co,iiniunautaire
rechtsorde. waaronder de gemeetischapstrouw, directe innienging iii de strafrechte-
lijke autonotilie vaii de lidstaten 111ogelijk niaken. Het voorschrijven van delictsoni-
schrijvingen en stratien zijn bevoegdheden die voor de realisatie vall eell iliterne
markt wordeti geclaimd. Het HvJ EG lijkt de opvatring v.iii deze Europese instelliti-
gen Ie Onderschrijven.  111 zijn rei-htspraak besteedt het  Hot- daariia,ist aatidacht a.111

stratrechtelijke beginselen, zoals het rei-htszekerheidsbeginsel en legaliteitsbegitisel.
Hieruit kati worden afgeleid dat strati-eclitelijke waarden - op Zijll milist - ilier
uitsluitetid aangelegetiliedeti van de nationale stateti zijii.

In de intergouvernenientele derde pijler is een fortiiele basis gegeve,i a.111 vor-
tiieti van strafrechtelijke sanietiwerking die iii de loop der tijd iii de iii.irges van de
Genieenschap zijii otitstaan. De oorsprong vati die sanietiwerkingsvortiieti schz,ilt iii
de opvatting van de lidstatell dat her streveti tiaar econotiiische ititegratie hiertoe toi
eeti zekere niate noodzaakt. Inmiddels is aaii de strafrechtelijke satiietiwerkitig cell

zeltstandige, poftisch get-oniizileerde, doelstellitig gekoppeld: de burgers eeti hoog
tiiveau vati zekerheid verschaffen iii eeti ruillite vall vrijheid, veiligheid en recht-

1 4  1.4.
2      § 1.2.
3      Zie \·oor ee,111.,dere ui[H·erking v.iii de itihou,1 #·ati deze alilie.1 hoot.1,ruk 2. Ch erigetis kati liu

Europek m·loed op strati·echteli.ike \\ .1.irden <,ok  ·ordeli ged.,ch[ a.iii het EVILM.
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Taardigheid. 1)e lidstaten hebben. zo is gebleke,i. op grotid r.111 unatiiiniteit een
ruitiie iii\·ullitig gege,·eii aaii deze .111ibitieuze doelstelling.4

St.1,111 de zeltki,indige 4 ti ,it3 ech telij ke aiiibi tie ei i de ni hiie inI·ii 11 i i ig va i i de doel-
stellitig de 11.itioil.ile tc,epassitig eli bele\·i,ig ra,1 het strat-rech[ in de „·eg? 1)e Euro-
pese besluiteii die rele eletiietite,1 v.iii de tiatiotiale strat-rechtspleging raketi. warden
geilotiieii iii de pijler ,\ ,7.11-iii de lidstatell de keni rail huti iiatioliale soevereitiiteit
reilig watie11. Evetials iii de eerste pijler wordeti de reclitsitistrii,lietite,1 oliigezet eli
is de liatidhariiig r.111 de aangepaste dan wei ingevoerde Iiatiotiale wetgeritig -
bititie,i bepa.ilde gretizeti - aan de lidstateii overgelateii.' Daarbij liloet wordeii
gere.iliseerd dat de ititergou\·ertieiiieiitele derde pijler tot sta,id is gekonien oindat
crrafrechtelijke s.inietiwerkitig in de eerste pijler tiiet wenselijk werd bevondeti.

Er liest.,ar tiog steeds ruitiite 0111 als lidst.lat 1.7 te de,iketi over de otit\\·ikkelitig
\'ati de eize,1 sirafrechtsplegitig in de Etiropese contert. Iii de at-gelopen jareii heeft
de NederlatidGe regering inzicht probereii te geveti iii de betiaderitig rati de Europe-
ailiserilig \·711 IiCI strati-echt illet her oog op de w.,arborgi,ig rati tiationale strat-Tech-
teliike kar.ikteristieketi." Bij eeti eerste algenietie verketitiitie tiier her oog op de
(\-erdere) otitu·ikkeling r,iii criteria ter beoordelitig vati (111ogelijke) regelgevitig die
aatip.issitig  ·ati de tiationale wergevitig vergt, is het gebleven. Uit deel 2 - waarin de
Nederlaiidse praktijk ran de oilizetrilig \'tin Europese besluiteii is gescherst - blijkt
dat IicI stratiecht natioliaal wordt beleefil: het Europese kader speelt geeti structrirele
rol iii de eitidtiise. 1 1.ir l.iatste geldr ook roor natioiiale strafrechrelijke waardeti. Uit
de atialrce \·.711 de oilizettiliti \'.111 eeii drietal EU-liesli,iten blijkt dat natioiiale
sir.if-rechrelijke wa.11-deti zelden ziitilrtikkeliik pati de orde koiiieii. 1)at beteketit tiiet
dat ze v.iii geeti beteketiis Zijil. V.,ak speleti ze (otibewzist) een 1-01 bij de gedachte-
fortiiitig rati bijroorbeeld volksvertegeti,\'0(,rdigers over strafreclitelijke werge-
spitigsvoc)rstelleii. Gezieti deze statid vati zaketi is het raadza.1111 0111 weloverwogen lia
re detikeii o\·el liatiotiale strati·echteliike karakteristieken iii de Europese context en
o,ii daadwerkelijk actie te otidertietiieti ter waarborging ervati. A.117 de haiid vati eeti
beoordeliiigssche!11.1 k.iii - 111et her oog op 'doen' - worden tiagedacht.h

8.1.2 Rm iwit I,cli,itidclitig

11ij de fi,riiiuleritig r·.111 eeti beoordelitigsscheiii.1 zijii twee t\\'eedeliiigeii bepaleiid
\·oor de strucniur. hi de eerste placits otiderscheid ik niaterifle orifntatiepunten en
ilitvoeritigscriteria. 1-)it oliderscheid ligt tell gro,idslag aaii de arc-hitectutir vati het
schetii.1. 111 de t\\ eede pia.its kati de besluitvortilitigsprocedure die voor dit otider-

4         Zie \ c )(,r ce,111,1,1.1·e ilit„et-kitig lic„,til:rtiL 3.
5         1 )c .i.,ii[ret,kitig..ki:,clit \'.111 ,WC , (,111111ll1l,lu[.111: iecht.(ir,le 3, gr,)ot. /,3.11, c,<ik liliikilit[ de z.1.ik-I'lipili ,)

(1-1,111(,1(,Iwil 211115. z.1.Ik (:-11,5,113../Iir. 211115. p. 11111111). Zie § 4.4.
f,       ; 1.2.

7      lie de 11(1(itil.tilkke,15. (, eli 7.
H           ' 1... 1 ): 1,lip.iw ic),1,1„111 liet gri,lid\\·ette'llk wr,ir.ig heett \-cic,r eeli -wort I .m -.idellip.ill,e ge/(,rgd.

/te lic,<,til,ruk 4.
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zoek vati bel,ing is, \\·ordeii gesplitst in eeti voort-ase en eitidtlise." Heide otiderrerde-
litigen kotiieti iii § 8.2 aati de orde. Vervolgetis wordeti 111.iterifle oril;iiI.itieputite,1
geidetitificeerd iti § 8.3, eii ziitvoeritigicriteria i,1 de daarop volgende paragra.zE hi
§ 8.5 wordt etiige verdiepiiig aatigebracht watitieer de rei·schilletide o,iderdele,i vati
her beoordelingischenia iii een onderlitig verba,id worden geplaaist. Tell flotte nia.ik
ik iii § 8.6 elikele atilititende opiiierkitigen.

8.2 Twee tweedelingen: materilile orilintatiepunten en uitvoerings-

criteria, voorfase en eindfase

8.2.1 Al,itt·iii·Ii· oriltill,irigmilk,1 01 tlill'01'1'iliescriteri,1

De niaterifle oriftitatiepunten weerspiegelen - iii het algetiieeti - (iii 111eer of-111iti-
dere niate) karakteristieken die aan de vortiigeving en itiriclititig vati de strafrech[e-
lijke aatisprakelijkheid iii het Nederlandse strati-echt teii grotidslag liggeti. Zij hebbell

een begitiselachrig k.irikter. Zij geveti richtitig bij her de,iken over de \'oniigeri,ig
eii itihotid vati eeti Ei,ropees besluit en de liationale werge\'iilg die daaruit volgt iii
relatie toI strafrechtelijke waarden. '" De orientatiepulltell hebbell geell vaststaailde
itihoud die iii een sluitende defillitie kan worden gevit. Het gaat iliet 0111 het a.111-
dragen vati een dwingende uitkonist, gebaseerd op een specifieke opvattitig over het
iliateriele strafrecht. Het betreft het creereti vall een detikkader w.,arbititieti - iii de
gegeveti onistandigheden - vatiuit het gezichtspunt vati de natiotiale wetgever eli de
waarde die aaii bepaalde strafreclitelijke karakteristieken iiioet wordeti geheclit de
111eest wenselijk bevonden stratbaarstelling wordt geti)rnitileerd. De niateriele orifil-
tatiepunten dienen eeti zelt-standig doel: de inbreng vall het berretietide oriftitatie-
putit als arg,11„ent' bij zowel de besluitvoniiitig 0111[reiit de iiilioi,d en vornigevii,e
van Europese besluiten als de otiizetting vati die besluiten iii de Nederlandse rechts-
orde. Alle 01-ifiltatiepliliteti teza111911 leggen iii eeti concreet geval de basis voor de
uiteindelijke voniigeving en inrichting van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. De
11alevilig vall een bepaald individueel niaterieel orientariepittit kall resulteren iii een
ruiine strafrechtelijke aansprakelijkheid, terwijl de eilidbalans eeti beperkte aatispra-

kelijkheid iii het leveti roept. Daarbij kiintieii ze elkaar aanvulleti d.711 wel tiegatiet-
beYtivloeden. Een louter geYsoleerde beschouwitig van de orilintatiepunten is derhal-
ve otivoldoende voor het vestigen van een oordeel over de - iii de gegevell Oinstall-
digheden - incest wenselijke delictsonischrijvitig eti stratbedreigitig.

Hierbij moet warden opgemerkt dat eeti uitputtende identificatie niet het doel
is: 11iet de archirectuur v,111 het schetiia wordt beoogd een verdieping a.711 re bretigen

9         Vergelijk §  1.3.
111     § 1.8.

11      Rozeilloild g.1.% ult \'.111 Lie opeiiheid \·.iii begiti,elen: liet zijil arguillelitell. zoililer tell ali*(,luut
. i ra k te r . 1 ) .I t b e re k e m b ij \ · o o r b e e l d d .l t d e be [ e k e,1 1, , · .i i i b e gt i, 4e l e n k . i i i w i r li c l i g e re 1,1 r i e e t · d . I i i l e it e re

con,·re[e wtuatie i,ic,e[eii zil \\·01 deii gclegititize:rd. Zi: 11()/ciiiolid 1 '),8. cili,le,· ,111<ler: p. 1911.
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iii het liuidige sp.imiitigs\·eld tilssell behoefte (,vaarborging) eii praktijk (een grore
dnik op hatideleti). Een illesotii\·attetid atitwoord op deze probleniatiek is niet het

I 2Stre\-eti.

1)e 11.itioliale wetge\'er ilioet \forden a.ingespoord toI de beoordeling aan de hatid
\·.Ill 111.iteric'le ()ri iltatiepillite,1 ter waarborgiiig van k.arakreristieketi \·aii her niaterif-
le strafrecht. 1)e verschilletide inhotidelijke keuzes die iii de besluitvoniiing  ·ordeti
eetiia.ikt. 111oeteti geschieden op het juiste tiionient. iii dejuiste onistatidigheden eii
op de,iieest ideale wijze waardoorhet beoogde resultant kati wordeti behaald. Voor
dir operatiotiele oiiderdeel drageti ziit\·oeritigscriteria zorg. Ook hierbij is - ill lijii
illet de 111.iteric'le orielitatiepunten - geen sprake rail eell uitplittellde reeks.

1 )e ilin' ,eringscriteria dieiieti pri111air de uitvoering rail de beoordelitig a.in de
11.ilid ,·.iii de 111.iteriele orientatieputitell te berordereti." waarbij wordt geprobeerd
fri,ifrechteliike w.7.irdeti liiaxi,11.1.11 tot huii recht te laten koiiieti. 111 tegenstellitig toI
de illholidellike orientatiepittiteti. die ee,1 afge,rogeii beslissitig iii het coticrete geval
eiseii. lateii de uit\'oeriligscriteria weillig tot geell 1-itinite opell voor ee,1 afu'egitig.
Zii betretren de proceditre. Het zijii voorwaarden waar - iii de regel - 71 dan niet
.1.117 i< rold,1.iti. eti waarbij het Europese kider iii de vorlligevilig eeti grotere rol
speelt d.in bij de niaterifle orifiltatiepunten. Zij zijn echter niet kleurloos. Zo
be\·ordere,i zij eeti detiiocratische. trailsparante besluitvorniing die past bitineti de
reclitsst:i,it. 111 zoverre deleti de orielitatiepillitell eli de criteria een nortiiatieve
achtergri,tid. tianielijk die van de de,ijocratische reclitsstaat.14

8.2.2 1 3,71 - <7 1 <'111(ifils,

Er zijn twee taseti iii het wergevitigsproces. de Brusselse voorti se en de Haagse
eitidflise. \\·aariti de iiatiotiale wetgever op grotid van de tiiaterifle orifntatiepunteii
eli ititvoeritigscriteria bep.1.ilde karakteristieketi vati 111aterieel strafrecht kati waarbor-
•,eii. Iii § 8.2.2.1 kotiit de voort-ase aaii de orde, in § 8.2.2.2 de eindthse. Zij wordenr

tiader verkla.ird. Terens \\·ordt uiteetigezet op welke wijze de waarborgitig kati
gescliiedeii. Iii § 8.2.2.3 vtaat de verliouding tussen de tasen centraal.

8.2.2.1 Vmnnk
1-)e roor#274 e befrrijkt de tiid Ap.1 11 ile tlis e 11 het illitie I eli vall cell Europees be:s Iii it' ' ell
de itiwerkiligtreditigi" en·aii. Het betreft de beslilitvolliling op Europees iliveall die

12   1.4.
1.3       11.1,-elli.iii „11,{erstreepr m il.1\ Ii|gllig \ .111 l illi:111.1,1 Liar i·oor lie A..id\\·erkellike ilil,relig\·.in lilliciudeli.ike

interi.1 :e n be,11.011 1tz-tril, tll u r ,]Aidig 10. Zie | 1.1\·e Ill.,11 1998. cill,ier .11 idere p. 35-36. Zie ciok Hit I.i i i.iii
1972. p. mle e.

1 -1       Witte, eetic,lider.[reept £1.trilift .111:et] begili eleii reclit::[.1[eli ike 111.1.at,r.l\·eli it.111. eli \ erbill,i[ hier.1.111
reii \·erg.1.mile ,·c,ik|ufie: "01„1111.1.irhei,1 cil tr.insp.ir.intle zi.iii ei·eneeli, reclimt.itellike kir .ilireirm.tat-
,[.1\ eli. Al. ne en c ic,i- kiinti. 11 7, 31-geil d.lt de (,11(irtlici,ic,xe (iplo  inge,1 1·mir urgente probleliieii (...) a.iii
/ulke 8.,liteir*,ii.1.1[ ta,eli „ild„eli. killitieti „e liet gemi\ .1.iii legal]teir lic,pelilk conipenwreli.'' Zie
W itte, ee,1 211115. p. (,5.

15       lii,liell Nelierl.ilid :e,1 \,1 ,11£eld„et. litd,larbill,etr,ikke,i ,+. iii.I.ikt lie \oorber:lilitighier\.iii ciok deel
lili \·.1,1 de \-„„Ita.e.
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iii het teketi staat van otiderhatidelingeti 0111 rot een besluit te konien. Aaii de
debattell neinen nationale vertegen\\·oordigers deel vanilit de Raad \·an Ministers eii
- illet nallie iii de eerste poler- als lid vati het Europees Parleiiient.'- Ook anibtella-
reii, oiider Midere iii het kader vati Europae werkgroepen. kililliell ill deze flife eeii
stenipel drukken op de besluitvoniiin g.'M evetials lobbyisteii. "' Er is iii de eerste en
derde pijler eveneens een bescheiden rol weggelegd voor het Nederlatidse parle-
ment. Deze rol betreft de interactie tiiet de Nederlatidse regering, waarvoor op

/11liatiotiaal 11iveau afspraken zijn geniaakt. 21 daii iliet neergelegd iii regelgeving.-
Ten aanzieii van de besluitvorillitig ill de eerste pijler kati wordeti gervezeii op

het enigszitis gestructitreerde cotitact tussen regering en inet tiatie de Tweede
Kanier, dat zich vanat-de eerste helft van de jareii tachtig iii de praktijk heeti otit-
wikkeld.2' Bij de besluitvorniing op het terrein van de strafrechtelijke samenwerking
iii de derde pijler heeft de Statell-Getieraal een forizieel instellitilitigsrecht.-- -' Een
vertegenwoordiger van het Koninkrijk kan alleen tiiet insteniniitig vati beide Ka-
illers niedewerking verletien aan de totstandkonzitig van het betreffende besluit.
Discussies iii de Eerste en Tweede Kainer eitid  1995, begin  1996 tonen aan dat her
nationale parleziietit zich iii ieder geval bewust was v,711 de bese-hikbare ruitiite, 14 j ilist
niet het oog op de verbondenheid van het strafrecht met de nationale cultutir.35 Zij

dreigden met het blokkeren van de Europese beslziitvortiiitig, watineer itiste111111itig

16       Walitieer eeli Europees becluit iii wei·kilig [reeilt. inlgY ,·eel.11 uit het Europees besluit zelf. dat beke,id
word t getiia.1 kt iti het Publicatieblad \'ati de Europeve Utiie. hidien eeii d,ito n c.,1 i tb reekt. A .irtikel 254
VEC: v.iii to epassi ng. R echts i i istru nie n te ii ziit de derdepuler „·ordeii e\'eii ee m liekend ge m,1.1 kt iii her
Publicatieblad van de Europese Utiie (zie Verklaring Iir. 9.id arrikel 34 (oud .artikel K.6). lid 2.  ·ali her

Verd r.ig betretten de de Eurc,pece Utii e). hi kaderbesluite n sta,it- ,·oor zo\erii ill liekend-alri.id dat her
begluit inu·erkilig treedt op de d.ig \·.ill de licke,idnwking in het public.itlel,1.ill.

17       In de derde puter ic de rol ,·.iii he[ Europees I'.irlenient beperkr. Ke artikel 39 VEU. Teii .talizieti \·311 de
besluitvon nhigop betterreili \·ati dejustitiole gliieti„·erking in <tr.it-zaken heeft her E u rcipeec l'arle liient
slechts een adm·iserende rol teii aaiizien vin k.iderbediiiteii. liesliliten en m·ereenkollisteri.

18       Voertiiatis 3)114. p. 3(1 constateert d.it aiiibten.ireii rot op grote hoogte \·«i vpel hebbeli bij de oxiderh,iii-
deliligen.

19       Bijf·oorbeeld Vaii Sche,ideleii u·ijst opliet bel.ing ,m ee,igoede lobb\·pr.ikti.ikendatiii Nederl.ilill op
dit pittit 66,1 eti atider k.iti  ·ordeti # erbeterd. Zie Adz·ies V.in Schendele„. Ad\·ies \·.iii de (,eimiigile
Coti N„issie T oepassitig Su L,sidiarite it betreffeii,12 de p.arte n ietitaire be h.iii delitig mii Europer  ·em·oor-
ctelleti. nr. 64.12 oktober 2(H*4. billage lb. p. 29 (zie § 8.3.1).

211      Flet K aaii de lidstaten zelf-otii dit al dan tii:tte rege|en, en zo j.1. op de \\·ijze die zij \,en:elilk achien.
21        Zie I)el (;rosso 2(H)It, p.  171- 191.1)e auteurbe chrijf-t derol \·.tri de 'I  ·eede K,jiiier tetia.1117ieii\·ati cle

fichesprcicedure, de agerid,1 vaii x·ergaderingeli vali de Ra.id \·aii Mi,iisters, her \·ei·slag \·.1,1 Ra.ids,·eig. -
deritigen 61 tot ilot de pletiaire deb,itteii in de -1'„·e:de K.imet·. 1)e Eerste K.7,11ei· speelt een zeer be-
sclieide,1 rol iii de #·oort.i e. Vergelijk I)el (;rcim, 21111(1, p 248-249.

22      Artikel 3 (,oedkeuriligvijks,;·et Verdrag .iii Nice. Zie \·oor de  'ilze u·.1.irop ilit recht iii de prakti k
gejtalte krijgt I)el (iroscc, 211(111. iii het bilzoiider hoot-d,tuk 7. 6 4.

23       ile oorsprolig ,·.m dit imteiiitiiingsrecht <chuikiliher gebrek .iali ileiiic,cratische cotitrole op Europee,
niveau. 1)el Gro,50 2(111(1. p. 65-66.

24        1-)e rol p·.in het natioliale parle,iielit \'ilidr eetibel.11 igruke gretiwiii her feit d.it lidst,ite,i - \·aiiuir politiek
strategifc he m·en\·egiligen - i ii et te vi·(,eg h u 11 stali,1 pillite,1 1 11 de,)petili.1.1 heid M 11 6 i brelige 11. C ) tider-
h.ilidehill:stechtiicch gezieti „·ordt d.it <in\ ·encelilk be\·otiden. Zie 1)el (,rom, 211(111. p. 167.

25      Iii im,·olging v.in JNrgeIis (1'\·dA) over,\·oog de toe,1111,ilige tititiwer K·,in justitie Sorgdr.iger d.i[ her
strafrecht eeli ge,·oelig piimis oind.it "C...) op geen eiikel gebied ,·.m her rechr ile Ii.ition.ile Identiceit
70'ii grote rol fpee It .ik op het gebied v.iii her itrafrecht. Wi.i nierkei i d.it 0 ok iii de disc u <0 i e in de R.1.Ill
,.iii Ministers: EAMVI." Zie / Litith·hite(·n / 1495/96. lir. 111. p. 455.
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van de Kaniers ontbrak.24' Dat blijkt uk twee 1110ties waarin thistraties zijn geuit over
de gang van zaken.2

Iii de huidige situatie krijgt de rol van de nationale parlementen bij Europese
besluitvomiitig iii de voort. se ook steeds nicer gestalte op Europees tiiveail, waarbij
het dus iliet de \·erliouditig rot de tiatiotiale regering betreft. Her rechts[reekse
cotitact niet de Europese itistellingen staat centraal. Bij het Verdrag van Maastricht
was er sprake v.in ee„ suiiiiiiiere verklaring wairin voor dir them,1 .iatidacht werd
gevraagd. Aail het Verdrag vaii Amsterdani is een relatiefuitvoerig protocol to:ge
roegd dat in een liadere uitwerking voorziet. Bij het grotidwettelijk verdrag is deze
lijn voortgezet: de bepalingen zijn wederoiii verdiept, waarbij ook aandacht uitgaat
naar de satiietiwerkitig tussen de nationale parlenienten vati de lidstaten.28

Iii hoc\·erre is her Iiiogelijk 0111 waarden vati iliaterieel strafrecht re waarborgeti iii de
roort-ase? Het standpunt vati verschillende ininisters van Justitie, dat het tiationale
strafrecht iii beginsel waarborging verdient. zou liioeten resulteren iii het nemen van
eeti eigeti veratit\\·oordelijkheid 0111 hetgeeii o mi enselijk \I·ordr bevoiideti - bititieti
de gege\·en oiiisiatidigheden - te voorkonien. Nederlaiid neenit als lidstaat deel a.iii
de besli,it\·ortiiitig die er toe kati leiden dat een Europees rechtsiiistrunient wordt
a.ingetionien dat uiteindelijk itivloed kati uitoefenen op her nationale strafrecht.
Nederland kan dus de mogelijke 'aantasting' van karakteristieken van nationaal
111aterieel strati-echt roorkonien. oftrachteti te voorkoliien. Verschillende nionienteli
iii de besluitvortiiitig Zijil hier\·oor rele\'alit.

Zo hebbeti de lidstatell iii de derde pijler het recht vati initiatieti Het is iatibe-
velingswaardig wanneer Nederlatid bij gebruikiiiakilig vati deze tiiogelijkheid voor-
stellen itiitieert die recht doen a.in de Europese strat-rechtelijke sanienwerking zonder
daarbij H·darden vaii het nationale tiiateriele strafrecht dati te tasten. Wantieer de
besluitvorniing over een voorstel iii de derde pijler vati start is gegaaii, kati Neder-
latid illet her oog op het waarborgen van strafrechtelijke karakteristieketi zowel de
wilzigitigeti vati atidere lidstateti en de Conitiiissie beoordeleti tls eige11 wijzigings-
\·oorstelleti ontwikkelen. Eeti di,idelijke i,izet iii de voortise vergetiiakkelijkt her
itilietiien van een eigen positie en inaakt het eenvoudiger 0111 op actieve wijze bij ie

drageii a,111 de Iverwezenlijkitig daarvan. hi de eerste pijle, betreft het voortiatiielijk
de beoordeling vati Coinniissievoorstellen. Dat neemt niet weg dat ook daar een
duidelijk beeld v.111 her itilioudelijk 111eest gewenste Europefe besluit v.711 111eerwaar-
de is. Het waarborgeti vati liatioliale strafrechtelijke karakteristieketi is ee,i doel dat

26       I ii ile Eent: K,titicr Iiierkt Jurgetis (1'F·dA) op: '' We Iitoete,1 iwikluk leren oii.tardig te zi.111. oil.lardig ill
het belatig ,·ati de deitic,cratte  (.  .).  I).ir  lit.tg.  1)ie onaardiglieid Zou da,trili Iiioereii best.1.111 d .,r men
kli,iken kl.,ar' .1.iii het ,·ocirzi[ter chap tiieedeelt d.it greti e,ikele medewerki,ig ,·.iii Nederlatidz,11 \\·or-

d e, i g e l e # · e rd .i a t i e n i g w i k    ·,1,1 n · a t i l i e t o n t „ ·e rp i i i e t \· t i ft i e t i d a ge 11 \ · o or d e v e rga d er i t i g t e r b e w c h i k k m g

is \·ati alle lid,rateti. Al4 lilen dat vierkmt stelt eli il.iar ook nar handelt. wildi her Iiia .laii r\\'ee k,in-

reii." H,tii li·hite,·11 1 1945/ )(3. lir. 111. p. 446.
27     K,t,it ·rititi'k' ·t; 1 1995,96. 23 49(1. m. 91)c eii K,liti ·i·.,ti,£·keli /1 1995/96. 2349*1. ni·. 49.
2X Zie /'tilEL '211114. C 3111/21 4.
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zich uitstrekt over alle Europese besluitvortilitig die het Nederlatidse strafrecht onder
druk kati zetten. En daarbij kati worden geprobeerd een steiiipel te drukken op de
ititeitidelijke itilic,zid vati het desbetreff-ende recht*itistni,iie,it.

Bij de schets van de niogelijkhede,1 0111 iii de voortlise Iiationale waarden te
waarborgen, nioet even worden stilgestaan bij de politieke context van Europese
beslilitvortiiitig. Lidstate,11110eten - ieder verbotiden illet de tiationale identiteit van
het strafrecht - gedurende her Brusselse wetgeringsprocef otiderhandeleii. Hit is
veela] gevet] eti 11enie,1. waardoor het reclitsitistri1111etit eeti ,-utiipi-0111iskarakter kan
liebbeti. Daarbij killinen lidstatell zich iii de praktijk 1.ireti leideii door de iloodz,zak
vati strategische standpunten. Niet altijd wordt de vrijlieid getiotiien dan wel et-vareti
0111 het statidpunt in te nenien waarvoor een bepaalde lidstaat echt staat. Otidatiks
dat het hier eerder gevoelsiiiatige gretizen betreft dati harde beperki,igeii waar
partijeti .1311 zijii overgeleverd, nioeten de politieke aspecteii iii de voortiise iliet
wordeti onderschat. Dat laat echter otiverlet dat Nederland iii:ixitiiale itispatinitig
tiioet leveren 0111 - vanuit nationaal perspectiet-- de meest retiselijke itihoud van
ee11 Europees besluit te realisere11.

8.2.2.2 Eitidfxse

De invloed van de Eziropese Unie op het tiationale tiiateritle sri:at-recht opetibaart
zich op iiationaal niveau in de tweede te otiderscheiden thse.-" Lidstaten inoeten iii
de eindtase uitvoerings,liaatregelen treffen nadat het bewuste Europese besluit is
gepubliceerd iii het publicatieblad. Zij zijn verpliclit de nationale wetgevitig zo ill te
richten dat hetgeen op Europees niveau is overeengekotiien, wordt gerealiseerd. 3"
Veelal zijn onizettingshandelingen nodig. In het geval van een richtlijll ofkaderbe-
flizit is het doorgaans duidelijk waartoe deze hatidelingeii nioeteii sri-ekken: deze
rechtsitistriimetiten behoeven onizettitig iii de nationale wetgevilig om het resulta:it
te bereiken. Bij verordeningen is het moeilijk oni eeii algetiietie uitspraak te doeti
over de iioodzaak vati uitvoeringstiiaa[regeleii eii de niiizite die de lidftaten daarbij
hebben voor een eigen beoordeling. Dat is sterk afhatikelijk van de tekst eii her doel

3Ivan (de bepalingen van) de verordening.
In de eindfase is de rol van de Europese instellingeil goeddeels uitgespeeld en

bestaat er voor de lidstaten (afhankelijk van het type rechtsinstrilinetit)1' een bepaal-
"

de 111ate  van  vrijheid.  "  Deze wordt  01111ijtid  door de eisen  die de Ellropt'Se  Ullie

29 Zic hien·oor decl 2.
311      Walitieer lids[areil i,iet \·oldoen a.in de Europexe eiseti die ,1.111 de h,indli.i#·itig .cirden ge,teld. kutitieti

allerleigevcilge,1 iti[reden. Zie § 2.2.5.1)e #I·etge,·er ,$ eerst ,·eralitif·oordeli.ik \·ocir de lia,idha\·ing z·.m
Eur,)pese regelge\·ilig. 1),tr beteke,it me[ d.it ile reeliter m het liduur gem rot .pele,1 eli g.celi ,·er.itit-
woordelukheid drageti bij de hatidha\·itig \·an Europese regelge\·itig.

31       Zie 4 6.3.1.
32     BU zerordetii,igen ligt het accent op ile voort,ise. Zie 13cilitie: 1994. p. 1214-1(16.
33       1 )ie ru t ii ite i s bij richtl iji ie 11 en kiderbeslui ret i slechts .im #,·ezig „·aii i i ecr h et gee,1 #·cilled iKe 11.i n i n ii cari e

betrett. H et oliderscliei d [u«en de wcir- eli ei Iidt'.1;e 1,1 Uft best.iati iii,iar de ru ititte o,ii bij een reclitsiti-
0truitietit ,1.it ,·cilledige liamic>tiiwie 11.1,[reeti iii de eiti,lf.ive eeii eigeti koers te \·areii. 11 111iliilii,1.11. I )e
Iiadriik k(init <1111 licig 111eer te liggeii ,)p de Bru,selse w irt:ise. Vergelijk :j 1.6.1.
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stelt a.iii de otiizetting iii tiationale wergevitig. Op basis vati de getizeetischapstrouw
en de reclitspraak van her H\J EG daarover, word[ de vrijheid van de lidstateii
begretisd. '+ Met nanie is de itihoud vati het betreffende Europese besluit. bijvoor-
beeld richtlijii ofkaderbesluit. bepalend. Gedacht kati wordeii aaii de doelstellitig, de
rechtsgrondslag en de bewoorditigen. " Uiteraard is de illate van de gewenste liar-
iliollisatie  ook  rele,·atit. 4.  Bititieii  de  ruiiiite die  het  Europese  kader geeti  bij  her
tretreti vall uitvoeritig illairregelen. is de rol van nationale parlenientariers bij de
oilizettilig rail Europese besluiten iii de Nederlandse rechtsorde (zeker iii vergelij-
kitig Iiiet de illogelijkhedeti iii de voorfase) st,bstantieel.3,

Tot aaii het nioillent dat de tiationale stra ·ergeving torilieel is aaligepast ian
de verplichtitigen die het Europese besluit aan de lidstateii oplegt, kati vati de eind-
flise wordeti gesproketi. 1)it beteketit kort gezegd, ill lijll met de roorti,se. dat het de
positie v.iii de wetgever betreti tor aaii de itiwerkitigtreding van de wettelijke rege-
litig. Voor deze tase gelden geeti andere staitsrechtelijke regels dan voor de totstand-

kotiiitig r.iii puitr natiotiale wergeving: alleen is de broii vaii de wetgeving gelegeti
3S  3•  iii eeii bovenstatelijke verplichting Dit betekent dat de regeritig een wetsvoorstel

eii nieniorie van toelichting aan de Kainers voorlegt. In het oorspronkelijke voorstel
kali wordell getracht at-wegitigen te niaketi waarbij nationale karakteristieke,1 wor-
den gediend. Vervolgens vinden op grond vati het wetsvoorstel en de tiieinorie van
toelichtitig debatten ill de Kaniers plaats, waarbij wijzigingeti kunnen wordeii
geitiitieerd tell a.inzien vati de door de regeriiig roorgestelde wet. Voor tiationale
parlellielitariers best.zat de iiiogelijkheid 0171 het beoordelitigsscheiiia te hatitereii
roor her f-orniuleren v.iii wijzigingsvoorstellen, waardoor ook zij een bijdrage kon-
lieti le\·ereti aan de waarborging van natiotiale strafrechtelijke waarden. Uiteraard
geldt eveneens voor deze sit„.ities dat de Europese risen, die voornainelijk uit het
berreffende besluit voortrloeien, tiioeten wordell nageleefd.

8.2.2.3 1)e verhouding tusse,1 voor- eti eitidflise

Tijdens de Brusselse voortiise en Haagse eindflise wordt een proces doorlopen
\vaarin Europese besluitvortiiitig overgaat iii nationale wetgeving. In dit gehele
\\·etge\'ingsproces bieden de 111aterille oritnratiepunten eii de uitvoeringscriteria de
Nederla,idse wetgever de niogelijkheid 0173 karakteristieken vaii tiiaterieel strafrecht

34       Op bast. \·aii artikell{) VE(.,(geitieeti chapstrouH·) eii de reclidpraak \·.iii her fi\1 E(; \\·orilt de vruliei,1
p·.iii de lidstateii begrelisd. Zic % 2.2.5 eii § 2.3.4.

35 lie Krisreii 21)<)4. p. 42.
36     Verge'Uk § 1.6.1.
37      Iii het bitzoiider \\·aii,ieer her titititiiiumharilloili.arie betreft.
38     Zie Ilel (;rc)w) lillI(I. p. 36. waar on,ler4,hei,1 \\·orilt gemaakt tussen bijvoorbeeld eeli richrlijii eli

\:roi·,letittig. 0\·erige,1+ \\·i ist zij er<)p d,it ile 'vreetitile broii' i·.iii ,#·etge\'ing ertoe letilt dat her gebruik
\·an ile be\·oegdheilen r·ai} sta.itsrechtelijke orgaiieli \1·ordt beperk[.

39        M i lli.rer I )oillier iv \·.111 meililig dat illiple,ilentatie,\·etgeving moeilijker is d.in 11.Iti olla.11 Met'lispireer,le
\ie[ge,·ilig: "Er iliciet .iallsluttiliggezoch[ \\'orileii liu eeii d\\11igend \·oorge chre\·eli strilctuur ilie  ·oor
J|le cit de litee,te li,ixt.ireti .accept,ibel \\·.ix. (.) 1).1,ir kofii[ bij dar gructuur eii teritiitiologie \·111 lie be-
Mkke,i coiiimii,iautaire wetger·itig ,·aak nier Jaiislutten by „·at er natioiiaal al iA (...). ' Kanit·r:mkken /
211114'(15.29 211(1 VI. F (herdrill). p. 13.
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Ie waarborgeii. Iii beide fliseti nioeteti hiervoor i,ispa,iliiligeii worden ferne-ht. 111 de
roort:,se is her iliet n.iliie de politieke context waardoor de 11,ilering Vall de orietita-

tieputiteii eti criteria hitider kati oiider\·itideti, iii de eitidtiiw zijii het de Eziropiw
risen die a.iii de otiizettiiig wordell gesteld. Vour de optitiiale werkitig vati her
beoordelitigsschetii.1 -juist gezien tiiogeliike beperkitigeii bij de n.ile\·itig erva,1 -
nioet itizicht wordeii verkregeti iii de verhouditig t110!iell beide t-ascii.

Met het aailtieilieti vati een Europies beslitit wc,rdt gelijktijdig overeetigeko-
tiien dat de lidstatell de tioodzakelijk geachte uitrc)eritigfiii.1.itregeleti zulleii iie,iieii
ter onizetting en·.111.4" Her 0611 volgt uit het aticier. hi Europese beslitite,7 w<,1-dt ill
de regel bepaald vi,or welke datuni de lidstateii de tioodz.ikelijke iii.1.irregelen
illoetell hebbeti getroffeii 0171 a.iii het Europese besluit te voldoen. Deze pei-iode 10 -
korI gezegd - de eitidtase. hi deze tase is het vertrekpuiit het Europese befluit. 1)e
tiiate waariti van de beschikbare ruimte bij de ollizettilig gebruik kati wordeti ge-
nwakt, wordt daii ook voorti.imelijk bepa.ild do<,1 her restiltaar \'aii de Ic,(,rtiise.
Hieruit volgt dat het handelen van de natioiiale wetgever iii de voorfase cotisequen-
ties kati hebbeti \' ,or de Ii·ijze waarop iii de eitidtiak illet liet beoordeliligffc-|leill.1
kati wordeti otiigegaaii. Een voorbeeld ter illiistratie. Het screveli tiacir eeti 11.iuir·keii-
rig onischreveti stratba.irstelling - itidien de imtionale wergever dat wenselijk acht op
grond van het h·x a·mi-beginsel - is in de voort,ise 11iet altijd niogelijk o,iidat eeti
groot aatital lidstaten tiiet de fortiiulering illoet illstellitilen. 1)at kan leideti tor cell
bepaalde tiiate van vaagheid, die de natiotiale wergever strikt getionien 011\retiselijk
oordeelt. 111 de eitidfase heeft de wetgever iii de regel een zekere mate v:iii rrijheid
bij onizetting van het Europese besluit, wairdoor hetii de niogelijkheid wordt
geboden voor een minder vage terni te kiezen. Uiteraard is een dergelijk a,mpen
serend' optredeti alleeti toegest.1311 bititieii de gretizeii die door het Eziropese knder
zijn gecreferd. " 1)e eilidt-ase staat 011der directe illipact vanda voortilse, illaar niet
anders0111.41 Cieduretide het gehele proces va,1 wetgevin g. vatiat-het Brusselse illitia-
tieftot en illet de publicatie van de betreffetide wit iii het Stacitsblad. illoet dati ook
de inzet zijn gericlit op her n·a.irboi-gen v.in strafrechtelijke karakieristieketi.

Maximale inzer iii de voorfase heeti voordeleti. Iii de eerste plaats schuilt iii de
neerleggitig \·an waardeti \'217 Nederlands illaterieel strafrecht in bijroorbeeld eeti
kiderbesluit de beste wijze van waarborgitig ervati.4' Op dat 111011ient oet-etit Neder-

411       Zie  ,·oor ,mrbeelden .irtikel  11  k,iderbecluit 2( 1111  38.3 .111/'.  eii .irtikel  111 k.iderbedllit be,trijllilig
11ie1ise,ilialiciel 2(1112/621)/1137. C Ill,/:.6 211,2. 1. 21 13/1).

41      Zie: H.2.22
43        Cipge„ierkt m ier ,#·cirileit d.1[ hierbi.1 Ilet zii[g,1111)pillit 10 d.it het 113ilillituiiih,iritioliturie <1(Mir i,itdilel \·.ali

richtlutieii eli k.iderlic:luitc,1 lie[reft. (.)p liet ilic,lii. lit ,1.,t . r 11.,u„·eliiks 1.1,1 eeti et Ii,lt lic spr.ike i.. 1,11-
r oorbeeld 114 w ro r,1 w ilige,1 d te .lechts .1.1,1 il,· W F.l ) 111„e re,1 i„ird :11 .1.m ge li.iii kt. 10 Lie 111,1(,ed 1.1,1 ile
\ c,(irt-ase op de eiticit'a•*e iliter.1.ird zeer 111imlii.1.11 tit' /elt'# .Ifu ezig.

43      S\\·.irt stelt d.it de Nelier|.ilidse 0trafrechtsplegilig uiter.1.ird 111\ Iliede,1 1.111 buireti (i,iderg.i.i[. "( ...) m.114
oc)k liet 011igekeerile prcice, m h ci\·erigen,  ·el ee,14 , wrili,er.'' lie S„'.irt 1 "94. p. 12(1. Met .itidere
n·oc,rilen: de #\i.ize ##·.1.irc,1, Eurc,peve milcied ge+talte krilgt (/„\\·el de i „cir- al, e,ii,11,1,e) berekctit J.ic de
tii oge lijklicid m,rilt ge;·receril (,iii 11.tri 0 11.ile <trafrech[cli ike 17.1.irile,1 re e\pi,r[:re 11. \\·.1.ird<,cir #,·i,rd t ge-
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1.ind op basis vaii eigen welisen itivloed uit op - strikt genonieti - het 111aterifle
stratreclit iii alle lidstateti rati de Europese Utiie. Iii de tweede plaats k.iii de ainbitie
oni iii de \'oortiise het 111.ixiniale result.iat te behalen, leideti tot de behoette a.iti eeii
intensiever debat tusseti de Nederlandse regeritig en de Iiationale parle,iientariers.
iiatiielijk illet her oog op de verbeteritig van de itihoudelijke inbretig vati Nederlatid
iii de Europest besltiit\'oniiitig. Op deze wijze wordt gelijktijdig een detiiocratisch
driag\).ik roor her uiteindelijke Europese besluit ge.creferd.44 Hierdoor zal de
eitidflise spoediger en efficiftiter kuntien verlopen onidat de nationale wergeving die
strekt tor tiauwkeurige onizerting van het Europese besluit iii de regel bii bijvoor-
beeld de p.trleilielitaritrs tot weitiig weerstatid zal leiden. Voorts is bij eeii niaxitiiale
inzet iii de roorfasi her aantal pijiiputiten - als het goed is - beperkt, en voor zover
zij wel aatiwezig zijii. zijn ze bekend.4' Ook hierdoor wordt een budr.iKe geleverd
a.in eeti spoedige en efficiente o,iizetting. 1)atzelt-de geldt roor het derde punt. Bij
het bih.i|eii ,·ati eeti zier gitiistig res,ilia.ir iii de \·001-tlise zijii tijdeiis de totsratidko-
tilitig \'ati de onizertings\\'etgeving illitider conipensereiide handelitigen nodig.
W.inneer bijvoc,rbeeld in de voortlise een zeer Iiauwkeurige. duidelijke stratbaarstel-
litig \\·ord[ getimiiuleerd die .Iati het Nederlatidse h·x a·,1,1-begiiisel voldoet. k.iii
tijdetis de 0111zettitig a.itisluiting wordeti gezocht bij de tekst vati her Europese
besluit. Hierdoor k.117 de onizetting spoedig eti efficifilt plaatsvitidell.

Iii toenetiiende tiiate wordt vanuit de regering eti bijvoorbeeld de 11.7.id v.iii
State .1.ind.,cht geri-.tagil roor hit belang vaii de root-thse,iiede ten opzichte van eeti
spoedige itiipleliie,itatie.4" 1)e verhouditig tiisseti de voortase eti eiiidflise werd .11
begiii j.ireti negetitig v.iii de vorige ee„B· door de Nederl.indse regeritig erketid,
waartia ilitensiverilig v,111 her colitact tusseti de regering en de Katiier iii de voort"ase

rolgde.4- Hierin schuilt ook de oorsprong \'.iii de Werkgroep Beoordelitig Nieurre
Co.11.11is<ieroorstelleti eti de daaraan rerbondeti fiches.48 C;ezieti de discussies op

ti'.1.'llt *le,e Ie l,elic,udgil. Zie „<,k V<,enii.iii+ 211{)4. p. 25.
44      \ cierili.iii. 2(1114. p. 42
45        Me  kmkkii,g M Lie ,·m,r- eli eiticita.c ic de wlge,ide mer\\·epng \.iii de lia,id \.m ftate \:rlielde-

retid: "Bern,kketilictil reii ti.ide \.111 ile [c)[stati,ikcmiilig ,·.iii Eurol,e,e regel,elitudig deb,it bimieli her
pw ti,rum. cit,k m et· ile re \ .11·eli k(wi: bij de i Ilipl:111:11[.itte kutilicti err„:leideli d.1[ de iliiplet,ieti[a[ie
M 11 ii nder ih„ u.,ie, Jatileiditig geeft c 11 vieller k.iii „·cirileli J f-ger £,1 iii. l'ege hikertud k.iii ,·ervroegilig
\ .Iii her 41:lia[ cric k le iden d.1 r eer,ler „·fii·dt 11.ige,lacht m er ile illiplenk·,itatie \·,1,1 de Eurcipese regel i Iig
C ..)... K,lilli·i,rikki·,i 1 211114/1 15. 24 21,1 VI, F Cherdnlk). p. 7. Zie *,ok Voeritia,1 2(1  1-1. p. 42.

4(, Bil\(,i,rbeelci K,itit 'i.,tilt·£,71 // 211IHI/(11.27 818 (11  1692).A, p. H: K,lim·r.,tittki·,1//21)1)3/114,28 473,111·.

35. p. 111. Zie *ic,k Willl. Sl,le,I·,1,11· ili:/tcnlitt d, t'zin,p,ihinic' I 'm' (rapp, irt i ir. 65). | )ell 1 1.1.1 g: SLi 11 U irge-
\, i·+ 3 11 13. p. 2411-24 1. \ wr de rciep \·.lit Lie WIllt a.1,1 11 et adre, .iii IM 11.1 tioiiale pai lelitelit om iii ile
„icirt,1.e .Ictie,·er op, re tre,1:11. Verge'Uk de liL.14£.iteli m her H.1.164 pr„gr.Imm,j § 4.2.2.

47        1):1  (,row)  211(111.  p.  1 73.  Ik ilitcti i\·Crilig ,·.111  1]et  co,iract  heett  wige,i,  Vciertit.1110  \·erschillcillie
1·,wridelei): her be\\·11v71.111 eii ile ketini, o\·er de Eurcipese belei,isagetidj „·01·.it \·ergro<,t: Eur,)peve \\·er-
ge\·ing krijgt eeti pl,i.it# 111 het Ne,ierlatidce publieke debar. de iii\ Icied ,·.111 Nederl.ilill k .111 \ ·orileii \ er-
gro,)r \\·.ilitieer ilut,ielilk i  .lat de mmi,ter iii de R.1.1,1 .preek[ op ba,1. \·.111 eeli .luidelijk a.in :eli breile
ill„Lis,le Iii lie[ p.irletiieiit otitgN,)teit Iii,wd,1.it: lier Nederl.Iiidwe *[atidputit kali ililic>udeluk protitercii
\.111 iliteli„1·:re ,11 cu.tes Iiiet de K.111)en en cle ciei,ic,crati,che legitiiiziteit \·.iii \mrberei,le Euri,pe.e
„·erge\·ifig „·ordr \ergrciot: M ,1(1[   ·Us[ hu op eeti lietere titipletijetitatie liu de kati, „p ,·em,vitigeii eti
\\·eer,[,1,1,1 „·orilt \ erkleitid. Zic Vi,ertii.1,1, 211(14. p. 42.

48     1)el (.;ro*w 2111111. p. 174. Zte ook 'i 2.4.2.5.

3(,8



MA 1111.11 1 1 ()11.Ii N I A lilI'l-I N 1 1- N I. \1 Lil l \'( 11.11. I N(,5( '11 1 IRR I A

Europees eli liatioll.1.11 iliveall over de tekortkotiiingen vati de lidstateii reti .ializien
\·ati tijdige eti ,-0 n ecte (1111 zertilig, kle tiit de .ia i iN·e i id hig \ ati de I-(,01<Fase al:, roorbe-
reiditig op de eitidEise des te illeer.4" 1)eze uiteelizettilig duet - zoals gezegd - nietf
.it-a.iii de pritiiaire eli zelt-statidige grotid voor de waarborgitig \·ati (karakteristieken
\·ati) iiatiotiaal i,iaterieel strat-recht iii de ei,idt-ase. Watitieer Iiatioiiale strafrechtelijke
waarden hoog iii het vaaildel st:lati, 111:ig wordeii rerwacht dat vati de aanwezige
ruitiite iii de eitidtiise door de liatiotiale \Vergever iliaxilliaal gebritik worilt ge,iiaakt.

8.3 Materi8le ori8ntatiepunten

Iii deze p.iragra.ifwordeii iliateriele orielitatiepilliten geidelitificeerd. Het subsidiari-
teitsbeginsel (§ 8.3.1) en het proportioiialiteitsbegitisel (§ 8.3.2) worden als eerste
besprokeii. 1)e beatitwoordilig V.711 de vragen waarroe deze begiiiseleti a.itileidiiig
ge\ en. beraalt de row'tzettillg ,'all de unwendmg vaii ha beoordelitigs· chema.
Vervolgetic kotiieii her legaliteitsbegitisel (§ 8.3.3). her schuldbegitisel (§ 8.3.4) en de
\\·eiss\·stetii:itiek (§ 8.3.5) aan bod. Bij wetssysteiiiatiek wordt eeti 'rerbijzotiderilig'
aaiigebracht, 111,1ielijk de anticipatie van de \\·etgever op de autotionie uitleg door de
strafrechter. Het laarste criteriz,111. de 1,/ti,1,11,11 rc·,11,·dii,1,1-ged.ichte (§ 8.3.6). beschoti„

ik als het sluitstuk vall alle illateriele orientatieputiten: hier worden zij sanienge-
bracht. Het kati voorkotiieii dat bepacilde eletiieiiten iii verschilleticle paragrafeii de
reviie passeren. 1)aartiaast zijn raakvlakken tiiet uitvoeringscriteria aanwezig. Dit
konit door de dienende functie vati de criteria eti de - illet de illiteriele orientatie-
pittiteti - getiieetiscliappelijke tiomiatieve achtergrotid.

8.3.1 Siths i diciriti·its bc :gill sci

1)e  itivloed  vati  de Europese U11ie op iiiaterieel  strafrecht  vitidt  zijii  niogeliike

oorsprong iii de beantwoording van de vra.ig ot- iii een coticreet geval Europees
strafrechtelijke optredeti is aatigewezeti eti, zo ja, welke voi-111 van strafreclitelijke
satiietiwerkitig dati de voorkeur heett. Her betreft het subsidiariteitsbeginsel. Iii de
praktijk zal de leidetide vraag zijii of-tot (lilitlililitill)hartiloilisatie vati strafu'etgeving
1110et wordet i overgegaaii. 1)it is itiitiiers de - zo goed als enige - wiize vai i getiieeti-
schappelijk stratrechtelijk optredeti die direct itivloed uitoet-ent op tiiaterieel strat-
recht. 1)e positieve beatitwoordi,ig van de vraag ofhet voorgetiotiien optredell Op
Europees 11iveau  1110et placitsvitideii, itiipliceert dat vatiat-dat  nionielit de bescher-

49        lil ile a.itilcicip i .iIi het imuwe progratimi,1 ,·oor ile ruinite i .1,1 , rillieid. , eiligheid eti recht\·aardigheid.
Cile cip,·olger  · icir '1'.111ipere) bltikr her gemA ,·.iii:eli pri),edure die iorg kali drageli ,·Mr eeti.zilequate
en tildige (inizetting. Iii her Ha,igs prcigr.imm.1 u (irilt hier.1.iii uitdrukkeliik .1.1,id.,cht besteed. Zie Euro-
pefe Ra.id vi llnt..el. ( c),k·lilsies ,·.111 het ,·ciorzitter ·11.,p. tios·elillier 211114. p. 12 en § 4.2.2. Lie ook
ll: 11111 Ii,ter v.111 8,1 ite,11.ilidw 7..ike,1 iJot eli de st.1.,Me, ret,im vi„,1· Eurcipe:e Zaken Nicolai' iii 'St.,at
,·,iii de Elircipe*e Uitie 211114-211(15'. K,ii,ic·r.,·/tikit·it /1 21 114/115. 2'3 810. tir. 1. p. 26.

511       1 )it geltit lizer 11.111ie \·,wir her .ubs,di.iriteit,l,egili el. 1 let prop,mm.iliteit:begiti.el lie\·.it zim·el eeli
.ilgeiticeii be,kirilehiig\putit .114 eeii c<,ticreet criteriuiii.
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111itig \'an nationale strafrechtelijke waarden ill de context van de Europeatiisering
van iiiaterieel strafrecht van belang is. Niet eerder: het subsidiariteitsbeginsel is het
ukietiie 111.zterifle criterizitii. 3I

Het subsidiariteitsbeginsel als illaterieel orifiltatiepulit is eell aanspreketide
gedachte aiiii„ezien toetsing daar:ian ilitwijst ot-het waarborgeti van tiiaterieel straf-/

recliteliike waardeti tiodig zal zijii. Op welke wijze k:in iii het beoordelingsschetiia
coticreet itihoud \I·orden gegeven .iati het begiiisel liu de toetsilig eeti cluidelijke

:3ketize itiipliceert?'2 Minister van Justitie Korthals stelt iii de noritie Eurostrafrech[
dat her subsidiariteitsbeginsel betekent dat cotisensus nloet bestaan over de wense-
lijkheid \·ati een Europese aanpak van een probleeni, waarbij de feitelijke otiivang
ran belatig is.'+ Deze algetiiene 'wenselijkheids'-fortiiulering acht ik als zelt-standig
criteriti,ii \reitiig rruchtbaar." 1)e Europese benadering bestaar ilit het decentrilisa-
decriteriuni en het efficientiecriterium. Dit betekent dat genieenschappelijk optre-
den Jeclia i  ungewezeii watuieer door middel van zelfstatidig optreden van de
lidstatell de beoogde doelstellitig 11ier (voldoende) kati worden verwezenlijkt (de-
centralisatiecriteriutii). Tevens moet de doelstellitig op Europees niveau beter kun-

55nen worden gerealiseerd (efficientiecritenum)
Behalve dat de Europese invulling concreter is,57 is de aansluiting aangewezen

otiidat iedere lidstaat deze vraag nioer beatitwoordeii eii de kwestie itizicht ill het
Europese k.ider eti iii niet louter tiatioiiale problenieti vergt. Het begitisel kennierkt
zich als iziaterieel orilititatieputit dan ook door een Europese dinietisie. Eerder is
gesteld dat de tilateriele orietitatieptilitell tiiet elkaar zijii verbotideii onidat zij een

51         Watitieer  \\·ordt  besloten  0111  'llet  tot  Europea  opiredell  m·er  re  gam  011id.ar  de  ic,e[sing .laii  de
,ubvili.lriteit  ·raag dat uin\·ust. zilii ile Nederl.i:idse strati·eclitelijke u·.1.irdeli '#·ri.i' ,·.111 Europer ilivlot·.1
m Iici clesberreffeild. Mewl. Net be,}c,1,{cli,ig„, h,iiia beh<,eft iii lit ge,·al :inkt gell„ilieti g.eeii . aii„·e i-
dilig. 1)e woordeli strikr getioitieti' hebben betrekking op de ciptiierking in § 1.4 dat zonder itivloed
\·,ili de ELH·(,pe,e U,iie her vcheiiia ook \·.iii beldiig kaii zijri.

52      N.Ii,ieliuk die ,·ocir de nitnit ichaile'Uke (iplossitig. zie H.izewi,ikel-Sitriliga/Retitinelmk 1996. p. 6(i.
5.1    K.,1,11,·r,titill,i·11 il 1998/ 99.26 656. lir. 1. waarover § 1.2.
54     K.mic·,·sitiki,<·it 1/ 1998/,3,). 2(,(,5(1.11/.1. p. ('.
55     Illillicidel, i, 111 Nederlaiid een rappoi·r ,·er*chetien \·aii :eii „·erkgroep die - 11.tar a.1,ileidii,g wii her

*ub.idiariteib- eli e\·enreiliglieid begllisel toege, oegd .1.tii het grond ·ettelijk verdrag- heet-t onderzocht
,ip \\·elke \\·1.:Ze 111 & toekolli t .lati de be\·oegdheden op het terreiti \'an de subsidiariteit im·ulli n g k.iii
wordeii gegeven. I k acli[ de be,·indiligeti \·.111 deze Geii}e,igile Coiiui,issie Toepassing Subvidiarireit ook
ituttig morde huiLlige +1 uw tie. ZU \\'il de beti·ok keitheid vati ile ilatiottale parleilien talierviii de rood.1-
*e \·e grote,i. en heclit da.ircii i i belatig aa n bij\·oorbeeld tran,paratitie en aandach[ \·mr de complexiteit
\·.1,1 her Europeve \\ e[ge\·ilipproces. Zie Advies vati ile (;emengde Cotimii, ie Toepassing Subsidiariteit
betrcti-:11,1, de p.irle,iietit.ii :· behatideli,ig \·.m E u ropese \#·ets ·00 rstelie n. lir. (,4. 12 oktober 2(H )4 (Ad-
\·ie, GCTS). p. 13.15 en 19. l)c C oiii,ii, sie heeft overigen, rich[5noeren opgesteld oii, een eubsidiari-
[eit,ri) m ilit te , oeret i. Vwr [cietsitig „·ord c achte reen\·01 gen ge\%·eze n op de aati\,·ezigh cid i·aii trativ-
liatioil.lie a.pecten. of-er bu Europee0 ofilidi.·idueel optredeil :prake is \·,1,1 striud met vocir chritieil ,·ali
d e (. ; ro lid  ·e r . el i of co l ,1,11 u n a li t.111· optred el i d il i d e l ij ke voordel e,1 op leve rt . B U h et l aa t, [c \0·ord [ o, i der-
.cheid Kelli.1.ik[ rus0eil geiallietililk ofatzoilderluk optreden, optreden iii mdere intemationale tora. eii
iii liet geheel m et optred en. Zie Ad,·iev (;CTS, p. 21.

56     Zie § 2.2.2.
57        1): begrippeli '   oldoelide' eli 'beter' zj'i mi.ins ilizieli: concreter dali de toniiuleri,ig van de mmwer m

de Iioritie Euro.[rd frecht. Hieri i ie e ,#·11 ik i iiet ctelleii dir de Europefe ton i i zilenng ect i ee, 150udig toe te
pawl] 111.tat,rafi#. 1 ).it houilt liiede , erband nier de polirieke inhedding van het begiil.el. Verge'Uk (i
22.4
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getiieetischappelijke deler hebbeti, natiielijk dat zij uititig geren aaii k.irakteristieken
\'an het Nederlandse niaterifle strafrecht. Voor her subsidiariteirsbeginsel geldt dit iii

zoverre dat het uitdrukkitig geett aan de voorkeur voor tiabotiaal optredeti.'N Hierbij
speelt een rol dat het strattecht sterk is verbonden met de nationale soevereitiiteit en
niet de Nederlatidse op\'attilig over oti\\·etiselijk gedrag eii de beoogde reactie
diMop.

Op grond vati her bovelistaande, waarbij sprake is vati eeii 'lloodzakelijkheids'-
ti,niikileritig. k.111 het beuitifel .1.111 iiihoud wiiineti. De beoordelitig aaii de hatid ,·,111
her subsidiariteitsbegitisel tiioet op basis vati zo objectiet- 111ogelijke riclitstioereti
ri ordeii ziitgevoerd,1" waarbij bepicilde tiatiotiale eleiiieiiteri ee11 1-01 kzintieti speleti.
1)e itizet tiioet zijii gericht - en dat geldt vc,or :tile illateriele orifiltatiepillitell - op
de realisatie van de eigen wetisen. waarbij anticipatie op het teit dat bij Europece
besli,itvor,iii,ig (in beide pijlers) colliproillissen niet ilit de weg kulineti worden
gegaan, onwetiselijk is.

Het startpunt is een groiidige beschoziwing van de beoogde d oelstelling,
aitigezieti deze bij Europees optreden bepaletid is voor de otiirang vaii de bevoegd-
heid. Nu is het zo dat doelstellingen iii de Europese Ullie - liiede door de politieke
cotitext - vaak ntiiii zijii getonnuleerd. Een treffetid voorbeeld is de uiterste gretis
vati het optreden in de derde pijler: het poetische artikel 29 VEU."' De verdragsarti-
kelen die vati belaiig zijn voor de Europese invloed op tiiaterieel strafrecht zijn
eveiieetis rui111 gefornizileerd"  en sluiten niet altijd op elkaar nan.'.3 Er vitidt tiiini-
niti,iiharnionisatie plaats buiten de gebieden vati de georganiseerde criniiiialiteit,
terroristiie eii illegale dirigsh.illdel, eii eeii bep,ialde 111,ate van gelijkschakelitig vati
procedurele aspecteii wordt bewerkstelligd. Hieruit kan wordeii at-geleid dat iii de
derde pijler door de verdragsbepalinge,1 weinig gretize,i iii het leveti zijii geroepeti
teritbaketiing van de bevoegdheden en dat daarvan iii de praktijk door lidstateii
gebruik wordt geniaakt. Dit kan zich ook voordoen iii concrete besluketi. Bij de
beoordeling aan de hand van het subsidiariteitsbegitisel illoet dan ook de 11odige

zorgvuldigheid worden bet:racht.

58       Baelir en Vaii Hoof 9cherseti de \·erliouiling russell her subsidi.iriteitsbegilid en de swrkeur wor
iiatioii.i.i! optredeii .ih ,·olgt: "(...) subsicliariteit i< een politiek begi,isel eti al  zod,inig li kt het p·ooral
be,10:1,1.11.. (,t-„·ekt lier iii elk ge,·al ile iticlrilk \·.iii. regeligit tegen ile .11iti-Europe.e setititlieliteil. ,lie
recelitelijk iii de Lid-St.iteti de kop hebben opgestoketi. Maar ju i <t d.1.trotii is her de \·ra.igot liet bet,i ii-
sel liiet als eeti boei,ier,itig zal Kam  ·erketi. 011idar her \·ooral iii 79'i huidige. 11·eiliig gespecificeerde
vorni  \'mral  kan  n·orden  uitgelegil  .ils  het zich terugtrekketi  \·,in  Europa  teii  ti\·cure  \·.iii  de  Lid-
State,1." Zie 13aehr & V,111 Hoot 1993. p. SH.

59       O\·erigeii, heeft \\·erkgroep X m her kaden·,m her grc,ticlu·ettelijk ,·erdrag (§ 4..3.2) opgemerkr d.ir ren
ainzien rm de haritionisatie %·ati het strafrecht de tioodz.1.,k „·erd ge,·oeld 0,11 ''(..) bep,1,ilde critert.1
,·astte leggendiede *ubsi,li.iriteit  ,p ,lit gebied c „ticrerer .1,inge\e,i (...)." Lie CONV -1(11 /1,2. p. 2.

(,{1 § 3.4.3.1.

61      Buvoorbeeld artikel 31 lid I  inder c VEU. Zie 1 3.4.4.3.
62       Vergelijk de beperkende mon\·a.irde in .irtikel 29 VEU 1.1.iNe 4rreepie A·em·u711igii.1.1, .irtikel .31 lid 1

orider e VEU). 6 3.4.4.4.
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Welke elenienten tiioeten een rol spelen bij de toetsitig aan het orientatieputit?
Iii de eerste plaats nioer 111ijns inziens wordeti gekeken naar bestaande Wetge\'illg.
1)it is ook het uitgatigspunt van de Nederlandse regering. "' Ik wil benadrukken dat
hierbij ook alle relevatite bestaande internationale atipraken (inclusiet- Europese)
111oeteti wordeti betrokketi:'4 Voordat tot Europese strafrechtelijke satiietiwerkitig
wordt overgeg.ian, is het illijlls iliziens van beling dat bestaitide ititernationale
instrutiietiten op praktische toepasbaarheid zijn getoetst en gefvalueerd.'" Iii de
uitwerking nioet onderscheid warden geniaakt tussen (toekoinstige) EU-besluiten
en regelgeving atkonistig van andere internationale greniia. Deze laatste categorie
betreft een diversiteit aan werkingssfeer: de effecten voor de ilationale strafrechtsple-
ging kutineti erg verschillen evenals de niate van bindendheid, en zij zijn niet per

(,(1definitie vaii belang voor alle lidstaten van de Europese Unie.  De toet:sing 111
evaluatie vati deze (toekonistige) regelgeving zal daarom niet altijd eenvoudig zijti.
Eeii blik op de bestaaiide werge\'ing kan de Nederlatidse regering ertoe bewegen

oni de vraag naar de noodzaak van Europees optreden negatiet-de beantwoorden.
Hiermee i:s uiteraard nier gezegd dat alle andere lidstaten het met dir standputit eens
zrilleii zijn. 1)e 11.itioliale wetgevitig iii de verschilleiide lidstateti zil iiiiiiiers rerschil-
1211, eve,1.115 de ititernatioiiale verplichtingeti die de lidstateii zijii aatigegaan.

Watitieer op grond vati bestaande wetgeving de beoogde doelstelling niet kati
wordeti bereikt, is her van belatig te otiderzoeketi of Europese besliiitvorniitig is
aangewezen, of dat de lidstateti het beter op nation.1al niveau kutineii regeleti.
Hien·oor is itiziclit in her concrete probleeiii nodig. Bepaalde richtstioeren speleii
hierbij eeti rol. Deze zijii individueel be:schouwd niet van doorslaggevend betekenis,
111aar vali ciliiiulatieve voorwaardeti zoiz ik ook tifet willen spreken. Het gaat 0111
eeti aftvegitig iii her concrete geval.

Ik eerste richt:stioer die ik wil aatilialeii is, iii lijii illet her Protocol betreff-etide
de toepassitig v.iii het subsidiariteits- eii evetiredigheidsbeginsel, de kwestie of
evelituele gretisoverschrijdende aspecten lilet de centraal st:aaiide kwestie verband
lioudeii.'r Een bepa.ilde 111.,te van grensoverschrijdendheid is onvoldoende. Een

(,3      llc bu,·0,)1·beeld A,1111,·i·stiti·£,c·it // 1998/99, 26 656. m.  1. p. 2: Brief' Iiiinister ,·ati Justitie Korthal,
be[reffei ),le eeti geactzi.iliveer,1 st,11 id pm it \·ati de Nederlatidse regeritig itizake de Europeve vtratrechtelu-
ke wmn\\·erkilig. Sjuhiwl. kemiierk.lii d)1111567. p. 4. hi de A\·illt.  ·ordtbepa.t|Li liat tothet tretli:,1
*·.iii ecti regelil ig k.11 i u·orileti lieslote n itidien onder a ndere 19 onderzoch[ "( ...) oflle gekozeti doelstel-
litige ti ku i itiei i \\·ordeti bereikt Lioor a.anpassitig d beter ge bruik \·,iii lievt.ialide i liurui itente Ii. dan 1,·el.
milieti ditilier illoge'Uk blijkt.  -elke .111,lere mogelijkhedeti il.i.irroe bewm." Zie aaiiwijziiig 7 otider d
A\ilk.

(,4       Mitihter ,·.aii Ju<titie Korth.ils liia.ik[ ili de cionrie Eurcistrafrechr olidelrcheid russell het vib<idiariteitsbe-
gi 1 1*el eti ile ,·:rhouil ilig [ilw ii ili iti,itie\·eri iii hit kader  ·.1,1 de Europe+e Utiie m r·erge'u kitig Ii,et iii-
*truilletiten die u it aridere i 11 te m.itioli.lie gren ii.i .itkoii istig zijii. Zie K,im·rst iii'L'ti i 1/ 19 )8/99. 26 6 56.
nr.  1. p. c,.

(,5     Zie § 8.4.5.
66 Zeker niet liu de Europeve Ulize 15 uitgebrei,1 met eeii relatiefgroot .1.ilit.il lidxtateli. en lic,g meerilere

zullell \·01 hell.
67      Teti .1.litzien ,·.111 deze riclitstioer !1ioer eell rel.itiwritig u·ordeti gelliaakt. C:re,i o\·ersclirijileticilieid i.

11 ier .il [ud eei i    e rk b.1,1 r oli derxc heigi en,1 critt ri un i. zo bl ijkt bij \·oorbeeld ook itit de atbaketi l i ig ,·at i be-
\oegdhe,le,1111 de Verei,igile Stateii. Zie Le,i iiig 1996. p. 13-25: De Hilliu & Verlieile,1 21)112. p. 7{)4-
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voorbeeld. Bijna iedere lids[aat heet-t last van drugscritliinaliteit. Naar zijii aard iii
\·erschijtiingsvonii k,in deze ,'onii vati criiiiitialiteit \,orden .1.lilgetiicrkt .114 tratisila[i-
onaal. Wanneer het doel is gelegeti iii de veriiiinderitig vati de overlast vati Neder-
1.itidse drizgfliatidelareii iii alleeti de Belgische greiisstreek is ecti Eiir<,peef opiredeii -
op zijn zachtst gezegd - niet erg vatizelt-spreketid. Eetiatidere richtstioer is de Etiro-
pest aard vati het probleein eii of- het aaii eeti Europees beleidsterreiti raakt. Wan-
tieer et- bijvoorbeeld sprake is vati fraude tiiet geniee,ischapsgeld, dati lijkt Europees
optreden voor de haiid liggend. Iii de derde plaats Wil ik wijzeti op, ZO,ils illiilister
Korthals ook aatigeeft, de teitelijke onivatig \·ati het probleetii. Zeket 11ii het tiier
ongebritikelijk is dat op basis vati een (natioiiaal) roon,411 Eitropese besluitvoniling in
gang wordt gezet."N Het is illijils inziens niet wenselijk w.intieer naar aanleiding van
bep.ialde incidenten, die veelal kiinnen wordeti gen·peerd als een bijzoiidere situatie.
tot (lilitii,iiutii)hartiiotiisatie v.iii liiaterieel strafreclit wordt overgega.111. Iii zijii
algeiiieenheid Zijil stellitigen over de onivatig. en daarniee de ertist, vali een pro-
blee111 regelniatig re vitiden in Europese beleidsdocullieliten. Op deze wijze wordt
aan het argutiietit 0117 (spoedig en besluitva.irdig) te liatidelen kracht bijgezet. 1)e
vraag is echter of deze onderboliwilig altijd terecht is.6" Lidstatell illoeten illijlls
inzietis iii staat wordeti gesteld 0111 een juiste lilellilig te vorillen over her rriagstuk.
otider andere op basis van enipirische gegevens: is er echt een probleem? Naar illijil
mening nioet voor de vaststellitig van de feitelijke omvatig van een probleetii -
indien eti voor zover mogelijk - deugdelijke, objectieve etiipirische gegeretis

7('voorliandeii zijn die voor alle lidstaten vrij toegatikelijk zijn.
Watineer is beslist iii het voordeel van (111inimutii)harnionisatie v.111 inaterieel

strafrecht volgt hieruit niet dat de betekenis van het beginsel iii de voortiise ver-
dwijnt. Zoals ook iii het huidige Protocol betreffetide de toepasfitig v.1 11 her <Libsidi-
ariteits- eii het evenredigheidsbegitisel wordt betiadr,iki, blijft de <,ibsidiariteitskwes-
tie eeti rol speleti.-' Tijdetis de onderhatidelitigeti op Europees tiive.iu over ee'11
gemeenschappelijk besluit kan iiiitiiers een andere weg wordeti itigeslageti \\·aarbij
Europees optreden ot-de gekozen vortii vati str.itrechtelijke sanietiwerking niet tiieer
(voldoende) legitiein blijkt te zijn. Het subsidiariteitsbeginsel illoet worden betrok-
ken bij zowel de ontwikkelitig en tornitilering van eigen wijzigingsvoorstelleti als de
beoordeling van wijzigingsvoorstellen van atidere lidstatell eii de Coti1111issie. Het is
ininiers de bedoelitig dat het definitieve besluit de toets aan het subsidiariteitsbegin-
sel doorstaat.

7( 15. H et i9 iliede daaro m \·ali belatig m ee,·dere nch[:110. reii te 11.111[ere 11 iii.1 de 11:11,„lerilig,·.111 lie .li Lii-
diariteit,ki,·e,tte. Zie i·oor :1·iteria ter defilliErilig ;.,11 'trailiti.ariollale delictell' Rilkeii 2111)3. p. 49.

68     Zie W 3.5.2.
69     Op her oiitbreketi wi, eeii eiiipins.he ,>tiderbozi  ·i,ig. cit-.ilth.iiis het 1, et zi, litb.,ar zuii ,.,ti dege'Uk

01iderzoek. 1  ook ge ·eze,i iii bij,- )01·lieel,4 & 3.2.2 eii § 3.2.3.5.
71 1        (Dok Cor,te,1+ \\'i jir Op de iiciodz.,ak \·aii etiipiri,che gege\eliwhij ile toew,ig .3.111 011,fidi. 11[eit. C:<.)1·#reit 

211111. p. 1 ( 13. Met bellulp ,·,11 1 Liergelijk e gege wil, „·,)ril[ het 1110%:lij k. \\·alitieer eeiii 11.1.,1 ee,1 ELI ropee,
befluit is J.in ge tiolite, 1. Lie lids ta kit aa i i re *porei i [Ot Lie daadis·erke lijke uin oerii W eii |lail,ih,i\·i,ig \·311
de betreffende regelge\·ing.

71 Zie iro[ocol lir. 341. op ilit pu,it ititgewk'ikt iii § 2.2.2.
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Iii 2(1(,1 tiierkt Korthals op dat bij de beoordelitig vati initiatiereti vati aiidere lidst.1-
reti under atidere her Aubsidiariteitibegitisel rot probletiieti ka,1 leideti.-2 Hij geeft
hiervoor rersi-hilletide redetieii. Iii de eerste placits tiioet het standpililt \·Ail Neder-
latid colicurreren 111et de oprattingen van de andere lidstateti eii niet her standpillit
r.iii de (:0111111isvie. Mijtis iiizietis geldt dit .iretiiiieiit ook bij de door Nederl.ilid
eettiitieerde itistili,iietite,1. Befluit\'or,ililig op grotid vati 1111.111i,11iteit \'ergt reel.11 eeti
underhatidelitig:,strijd tell behoeve vati het coiiiproiiils. 111 her verletigde r.in de
\f·ijze \'ati besluitvortiiing schitilt de tweede redeli van de 111itiister: niet alleeti de
kracht \·ati lier arguiiietit geldt. 111,7.ir evetizeer de verhotiding tot atidere staiidptititeii
eli iliet iiaiiie de politieke \\·il teii guiiste van eeti geiiieetischappelijk refultaar.-1 1)e
mitiister geeft liiimiee explicier uirdrukki,ig .1311 het politieke kli,iiaar. Hij fluit
geheel iii stijl.iti "1 )at vereist tlexibiliteit ratiuit een sterke beleidsovertitigitig."-4

De 111iiiister ra.ikt illet deze \\7,ordeti zeker eeti gevoelige snaar. 1)e lidstatell
zulleti de ged.,clite .icliter liet silbwidiarireitsbegitisel. tiatiielijk de behoette 0111 lier
liatioliale rechr re besclienlien tegeti otitiodige itivioed vati buireti, veelal ondersteu-
iii*,1. ' hi die ziii is her beginsel weitiig typisch Nederlands.-" 1)at geldt iliet voor de
olider\,erpeii die beschertiiilig,ir\·aardig worden geacht waardoor Europees optreden
oil\\'eliselijk \\ ordt beroildeti. Lidstateti zzilleii daarover vati gedichtell verschilleti.
Eti bij de \·raag tia.ir de bestaatide wetgevitig doet zich - zc,als reeds geschetst -
eetizelfile foort probleetii voor: de werge\·itig iii de lidstateii Zal niet hetzelfde zijii.

Di houdiiig vati Kortlials - 'op dir ptilit nioetell \Jij colicessies doeti, Neder-
1.,tid moet zic-11 tlexibel op0tellell' - 111(,et ilaar illijil iliellitig als relativeritig wordeti
gez ieii . I )e op \·.itti ng illag ech ter iliet leideii toI eell 11 li tider zorg\·Lildige (objectier'e)
beatitwoorditig vati de subsidiariteits\·raag. W.inneer op grond vati toetsing aan
boveti,Yetioetiide ric|irstioereti. 11ier belizilp vati eiiipirische gegerens. blijkt dat2-'

Eilropees optredell is .1,11]gewezell. 111Oe[ wordeti overgegaaii tot Eitropese besluit-
rorniitie. Anders liiet. Het sluiteii v.111 cotiiproliiisseli is op Europees nive.ill zeker
oilotitbeerlijk. illa.11- ilier \\ aiitieer het de tioodzakelijkheid vati Europees optredeti
op liet terreiti vati her vtrafrecht berreft. Als ultie!11 111.iterieel criteriulii schuilt juist
hieriti - \·oor alle lidstate,1  - de iliterste waarborg roor de Iialeving v.711 nationale
uratiechteli.ike w.,arde,1.

Naast deze tiitidatiie,itele positie r.111 het subsidiariteitsbegitisel als lilaterieel oriftita-
tieputit iii het beoordelingsscheliia. is er iii de eilidt-ase ook een functie voor het

72     liriet- 1111111,ter i.ali 11„titie K<,i·th.11, berreffelide eeli ge.,Cill.,liseerd ,r.ilidpliti[ \.111 de Ne,lerl.ilid:e
regeritig i,iz.ike de tui·cipe,e #tr.ifi·ecliteli.ike  .itii:tiH·:rking. ke,iiiierk Ju,ttwi)5(,7. p. 3.

73    linet- immel· r·.11 Ju.ritte Kcirth.11. be[retrelide ee,1 ge.,eril.ili eeril wildpillit ,·.111 de Nederl.tild.e
reg.el·ilig mz.ike tle turope.e .Ir.ifre:litelilk: s.litletiuerkilig. ketiliierk .lit tlllII,5(,7. p. 3.

74    Brief- 1111mver ,.iii .lu ti[ie K irth.il: 1,emffelide ee,1 ge.icru.ili,eerd Stalidplilit ,·.iii de Nederl.aild4e
regerilig Iii/.ike iii E.,ircipe.e vt.,freclitelilke ..lilieli\,·erkilig. keiwierk.lit.tl H 1115(,7. p. 3.

75     1).ir blirki (,i,k uit I'rt,rc,col iii·. 311.
7(,       Zie de derile .miie.1 \·.111 deze pan. .1.it-.
77      Utter.1.ird \ (1(11· /(,1 er Lie .tilliere lill,t.Mil k.ii·.ikreri.tiekeii ..iii liet iiatioti.ile niateriele :ti·.,frecht „·ill.11

\\.w rb„/ get].
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subsidiariteitsbegitisel weggelegd. Het kati 11aiiielijk zijil dat voor Europees optredeti
wordt besloteii iii  de vonii vati eeii  richtlijil.  1 )eze  riclitlijii kati de  keuze roor de
wijze v.iii hatidhavi,ig .1.Iii de lidstate,1 1.iteii. hi deze fitiiatie st.7.it het de 11.itioil.ile
wergever dus vrij otii .11 dan niet te kiezeti voor strafreclite|ijke |l.lild|larilig.

Van deze keuzevrijheid is iii het \·erleden wel ee,is sprake ge\\·eest. otiid.it de
bevoegdheid 0111 iii de eerste pijler tot hartiic,tiisatie v.iii sirafreclit te verplicliteii.
a.iii\·atikelijk werd uirgesloreti iii verrolgetis ter iliscus0ie Stoild. Iii de riclitlijil
witwasseti werd d.,aroiii gekozeti voor een i,ilpliciet beroep op her strafrec-hI v.111 de

-M .-'lidstateti.  c,ezieti de uitspraak v.iii her HvJ EC; teii aatizieti \·ali de sti:if-rechtelijke

beschertiihig r.111 her Iiiilieu, zal keitzerrijheid roor de „·ijze v.iii h.ilidliavitig steed+
-Imitider w.ik roorkotiieti.

8.3.2 /'ity„,rticiti,iii ti'its bt:ei, Lu·/
Op grc,tid vati her beginsel sta.ir bij de voniigevitig v.iii her Nederlaiidse 111.iterifle
strafrecht de volgetide \'raag celitraal: illit belizilp v.iii welk proportiotieel strafrech-
Klijk niiddel kati de beoogde doelstelling - teti Jailziell rail eeti otiwetiselijk be\·011-
deti gedragitig - worden bereikt? Proportiolialiteit hoillit dus verband illet 'de illate

.

waariti'. de evenredigheid tussell her gekozeti liliddel eti de beoogde doelstellitig.
Op grotid van deze betekenis k.ill het begitisel als iii.iterieel orilititatiepuilt ill her
beoordelitig schetiia ter waarborgitig vati tiatiotiale tiiaterieel strafreclitelijke Ir.zardeii
iii de cotitext van de Europese Utiie een rol speleti.

Het proportionaliteitsbeginsel als orifilt.itiepulit' : valt iliet sailien lilet het sub-
sidiariteitsbegitisel,81 hoewel beide tiier altijd eveti getiiakkelijk v.in elkaar kutitien
wordeti otiderscheideti. Na de positieve be.intwoorditig v.iii cle subsidiariteits\·raag.
ot-Europees optreden iii cle vorin vati (lilillitill,111)hartiiotiisatie vati iii.iterieel ur.it-
recht tioodzakelijk is. is her uitgatigsputit i,iitiiers dat ee,1 Ei,ropees befluit. bijroor-
beeld eeti k.iderbeslilit. tiioet Ii·ordeti aatigetiotiieii. De lidstateti Ii'eteti d.iti - atli.111-
kelijk v.iii de itihoud vati her kaderbesluit - ot-.1.itipassing v.111 Iiationale strat-werge-
 ·itig iii het verschiet ligr. Het begitisel nioet de ilatioliale wergever stiilluleren 0111

geduretide het gehele wergevitigsproceS (voor- e11 eilidtilse) de proportiolialiteir

78       G 5.2.1. Zie (,(,1 1 )t,(ire,ilic,0 1992. p.  14152-1 1155. (;Lild.ilitic)11,1  14)')2. p. 24 eli :,Ch.i.ir lw'). p.  1 ')8-
2112

79      1-let IT iliiliier, 11:er zo cl.it ile (;eliieeli„hap (ip gr<ilid \.iii eeli eente-PU|eriti truilictir re .il|ell tillie [43[
str.it'recliteluke h.irltitilii:.itie k.in  erplicliteli. lie 11,11 EC;  13 0epteitiber 21 1115. z.uk (:- 17(„41.3../tii.
21 115. p. 11(,(1*) (C:,imiiii,:ie/12.1.1,1).

81)     Zie 11.ize„·ilikel-Sitrilit:.1/12:itinielt Iik Ic,9(3. p. (,(,.
8 1         1)e kewe r·cm· cle liaticiliale [eni,ilic,| )gie 'prcip„,Ii„n.ilmic#,et:iti,cl' 15 geb.iwer,1 c,p,ic geila,·lire ilar her

becuirciehligs„'helii.1.lielit ter u·aarbi,rgilig ,·.iii 11.i[i„n.,le \\·.wi·deli. 1)<,c,r het gebritik \·.iii dir begrip
ME# JA.md ge,ionieli ,·81 ile Europae ilivullilig \·.111 het e,·elireilighed,liegili el. \\·.aai·\ (*ir § 2.2.3.

82       Korthals huliligile m ile lic,titie Euro,tr.If-recht ilit 1999 eeti alidere op,·.imiig. HU +Ch.wrile het proporti-
0,1111 reitfbegill,el oilder de nciellier ,·dll her 0ubsidiariteitvliego 110el . Zle Kill lu·rstilk£,c,1 // 1 ')98/99. 26 656.
tir.  1. p. 6. 111.1,1111 211113 111.1.ikt lift k.ibiliet 11·el M ,ler.heiii rus.ell belite 1,:gilifeleti.  1 eli a.ilizieli \.iii
 errichte „erge\·elide .lrbeid \\<,rdropge,i,erk[,1.it ila.irbu ..(.  .) r.„rg;·zililigde.utivdi.mwtcti p,·cipcir-
tic,11.8 te iE un (,ptrecleti c,p Europee, 111,·ea Li iii .1, lit 11.1 g. 1101]Kii. hetgeei i lia.tr lier ocirilce 1 1·.111 Iici k.1-
biii et ciok ,·l>Or de ttiek<,Ii N her ge,·al die,ir k ,•tjli.- lie K,1111,·r.,mkki·,1 // 211(13/114. 28 473. lir. 35. p. 4.
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tilecell liiiddel eti doel te bewakon. Bij dit orientatieputit is het perspectiet-dail ook
tiiet - zoals bii her subsidiariteitsbeginsel - Europees, niaar nationaal. De beoordelitig
1 110 c E \I e d i i-o i i i o p e e 1 i z o obj e c t i e t- 111 o ge l ij k e \\ · ij z e w o rd e i i ii i t ge \ o e rd .

Eeti diti-cretitiatie Iliffeil her proportiolialiteitsbegriiiscl eii izibfidiariteitsbegitisel
i i i l i er b .0 01 d el i t i gss ch 0111,1 A 111 ij i i s i i i zi e tis . i i i te ra a rd ro o r z or er d i r i i i h e t speci fi ek e

ge\'.11 tot de tiiogilijkheden behoort. \·all toege\·oegde waarde. Her coticretiseriii
r.iii her propcirtionaliteitsbeginsel.ils iiiaterieel oriifiitatieptitit is echrer i}iet eenroti-
dig. Her is otitiiogelijk te zoekeil Ii.,ar eeti iti,·ullitig van het begitisel op basis „·aar-
\-all de beoordelitig (altijd) resulteert iii de oilbet\\·istbare uitkoilist 'voldaail' of-'iliet
fold.7.111'. Her orie,itarieputir kati rooral wordeti opgevat .ils eeti ilispatiniligsver-
pliclitilig roor de natiotiale n·etirever. Hierbij is het oiideircheid russell de delicts-
(>11 ]sc 111 1-2 ,·iii g e 11 de salictiet ]01-111 1-e]e\'.1 1lt. \I ,1.11 bij de rooifise eii de eitidEise Er (irdeti

betrokketi.
Te 11 .iatizieti rati de delictfoii isclirij\·itig kati de proportionaliteit tiiet zozeer op

grotid vati beptialde riclitctioeren worde,1 ingeruld. iliaar kutitieti eerder iii dicaties
a.711 de opper\·lakre kotiien waaruit bliikt dat het 111iddel iii relatie tot het doel
disproportioiieel is. Bijroorbeeld wati,ieer hit doel o,ireali:stisch .7111bitieus is of-
watitieer Eziropees optredeti plaatsvindr naar aatileiding \·ati een bijzoiidere gebetir-
tetiis. Watitieer iii het laatste ger.11 her oprredeii noodzakelijk word[ bevondeii op
grotid vati toetsitig .1.111 het subsidiariteitsbegitisel is het is inijiis itiziens zeer aanbeve-
li ng·,waardig u·.1,itieer de .11 iibi tie n i et w h itilt i ii eet i algei n c'e'11 geti,nii 11 lee rde del i Cts-

otiischrij\3ng Verder kaii wordeii eedacht aaii eeti grotere groep t i o n i i a d Te ssa te 11

d.iti strikt getioiiwii liodig if. 1)e (niitiinizini)harnionisatie van vele o,iischrijvitigeti
\:111 gedragitigeii iw \·c,orts liier evetiredig \\·atineer het beoogde doel k.111 wordell

bereikt door (iiiitii,1111171)haniiotiiscitie r,iii de bestrijditig v.111 een specifieke vomi vati
criii}itialiteit. Op het 1110111etit dat er iii de ogeti un de Nederlatidse regeritig spr.ike
is \·ati disproportioiialiteir is het iii begitisel tiiet raadz.7.1171 0117 verdere stappen te
zetteti ill IicI Eiiropefe \\'etger'ing,sproca. 1)it z,11 ilililierf leidell tot het leveleli v.111
icii biidrage a.iii - op grotid raii bet eigeii sta,idputit - re vergaatide inrloed vatiuit
de Europest Utiie. Er kumlell ecliter .irgziiizelitezi zijii 0111 er tocli tiiee door re gaati.

Stel d.it iii de natioliale rechtforde zich eeii bepaald problee,71 roordoet op het
terreiti \'ati drugscri,iiitialiteit eti dat Nederl,ind een kaderbesluit iiiitieert. Dit besluit
kati op steun vati de overige lidstateti reketien, zij het dat etikele lidstaten stelleii dat
de werkilig vati het k.iderbesluit 111oet wordeti uitgebreid tot eell .ilidere voilii van
cri,iiitialiteit. W.intieer Nederla,id d.,ar grote bezwaren tege,1 heeft. kati wellicht -
gezie,1 het eigeti bel.ing - roch wordeii doorgegaan illet de onderhatidelingeti.
Nederiatid k.111 bijvoorbeeld probereil afte dwi,igen 0111 eeti verklaritig op te tieiiieti
waariii de „erkitig \·a,1 her kaderbesluit iii de iiationale rechtsorde wordt beperkt toI
drugscriiiiitialiteit. De vraag is uiteraard ofatidere lidstaten daarniee itistemilleti. Ik
wil hieniiee alleeti a.itigeveti dat Nederland een eigeti inspatillitig zal nioeteii |evereil
0111 biniieti de gretizen te blij\·eti die wetiselijk wordeti bevotidell. otigeacht her
rei-Tr·,iclite restilt.iat.
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Iii de eitidt-ase kati her proportiotialiteitsbegitisel ook een rol speleti, zij her r.iii
111eer bescheideti aard. Op het niollietit dat de 11.itioiiale wetgever een kaderbesluir
nioet 011izetteii w.marin toI tiiinimimihariiionisatie wordt verplicht, heeft hii de
ruinite 0,11 verder te gaan. Met andere woorden: hij Zoil er bijvoorbeeld toe kutinen
besluiten 0111 iii de stratbaarstelling 111eerdere tioriiiadressateii op te lieiiieti. V.lililit
het proportiotialiteitsbeginsel is dat ecliter on\venselijk. Dk niateriiile orilintatiepulit
kati de wetgever iii de eitidfase dati ook stitiizilerei) 0111 de verhouditig tzisseti doel
en tiiiddel scherp iii her oog Ie houdeti.

Het pri,portionaliteitsbeginsel als m.iterieel oriftitatiepunt is revens van belatig
ten aalizieti van het stelsel van straffen. stratbedreigingen. en daarniee verbatid
houdende eletiienten. Uitgangspunt is, zoals verwoord door De lioos, dat op grond
vaii dit begitisel de wetgever het tiieuwe delic[ 111oet zieti iii Ie p.issen iii her be-
staande systeetii van sancties.M Uit decl 2 is gebleken dat iii Europese initiatieveii eii
besl,iken tiiet alleeii delictonischrijvitigen zijii opgenotiien. Ook regels ten aatizieii
van de stratiiiaxinia. in kaderbessluiten veelal neergelegd iii de vortii van eeti 111iili-
iliale 111.ixililullistrat, ell salicties wordell overeellgekoillen."4 Het proportion.iliteits-
beginsel biedt op dit puiit de illogelijkheid 0111 een beoordelitig vati het Europese
itiiticitiet- (voorti se) d.111 wel tiatiotiale wergeviiig op grotid V.111 her besliiit (eitidf.ise)
uit te voeren. hi beide situaties kati her stelsel van straffeti worden tiieegenotiieti als
k.ider voor de beoordelitig vati de iiihoud van her Eiiropese voorstel d.iii wel befluit.
Een voorbeeld is de onizetting vati de richtlijii witwassen: onder andere de ernst van
het Feit, iii vergelijking niet aiidere stratbaarstellitigeti, speek eeti expliciete rol.Mi
Achter dit arguinent schuilt het proportiotialiteitsbegitisel waarbij - zoals uit het
voorgaatide blijkt - indicaties aanwezig zijii oill te beoordeleii of de sri-atbedreigitig

als disproportioneel kati worden aangenierkt, of-juist voldoetide proportioneel is.
Her - iii begitisel - afwijzen vali illillinizinistratt-eii, zoals tor uitdrukkitig

gebracht iii de notitie Eurostrafrecht,M" limidt ook verbatid niet het bel.ing dat .1.iii
proportioniliteit wordt gehecht. De wetgever wetist iiiet tot de itivoeritig v.111 deze
strati-e11 over te ga.111. iliede gezieii de waarde die iii de Nederl.indse rechtsorde aan
de rechterlijke stratioemetingsvrijheid wordt gehecht.87 1)e algeiiieize opvattitig is dat

H.3        1)elloos 19H7. p. 72.1-)it st.ilidpillitis ook herkelib.wi iii het wersi·oorstellizz.Ike deherilkilig \·ali eeli
aalital \\·ettelijke :tratiliaxima. Er is liiet gekoze,1 \·oor ee,1 ilitegr.ile lieriuking cillid.it in her hlitilige
Wetboek \·ali Strafreclit tiog steedv het systeem ,·.iii de cilin,·erpers wn her 00,·spi·tinkeli.ike werliciek
herke,iliaar iv. Iianielijk "(...) eeti redeluk hani101114cli en :\·,telii.iti,ch parroon m ile \\·etrelijke urat-
maxi,11.1. (...) Her belmg s·m eeli e,·elm·tchtig +telwel (...) whilik er (...) 111 d.lt 1.1.irdoor ecti beheci- te.
huii 1.1 1 i e reac tie op \,·et,o ·e,·t re di i i ge 11 111  ,gelij k ,·„1 Li [ e t i ,li,pi-o porti oi i e l e rep re   ie k .111 \\· o ril e, 1 \·„ cir-

koliim.   Zie K,Mmmkkc,1 /1 21)111 /112. 28 484, m..3. p. 4.
84        Zte § 5.4.6. § 6.4.6. § 7.4.12.
85     § 5.4.6.
86 Zie §  1.2. eii bij\·oorbeeld ile verklaring opgetioiiie,i bij .ir[ikel 31 lid  I olidere VEU (zie § 3.4.4.4).

1 )at het „·ellicht met oliz e eii priticipieel puii[ g.iat bltjkt uit k-,itticy·.,·titk L,·11 It 211()2/4 )3.29 ( 149. n r. 1. p
6

87      1)itili[gatildpulit wordt iii de· notitie Eur00[rafreclit ui[ 1999 explicier geitic,emil al. bescherliiing:\\·a.ir-
dig. Zie K,imirstitk'£7,1 1/ 199H/99. 26 656. lir.  1. p. 2 eli 6 (§ 1.2). Bi.i de onizettitig ,·ali de riclitlilll
witwaseli konit dit punt expliciet a.iti de orde (§ 5.4.61. Zie Borgers 211115. p. 191-192. ,·oor eeti korte
uiteelizettilig \·.iii de tionliering,·ati .le ,trati,)eliteritigs\·ril|lei,1 iii de Furopere Unle.
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pi opoi tiotiele \'ergelding de hoogte \·ati de sri-aftoeiiietiiig begreiist." Bepaalde
I·.,arde,1 11ier betrekkitig tot de G trafrechter hebben derhalve ook gevolgen roor de

\·ortiige\·itig \·.111 de strafu·etgevitig

H..1..1 Li:*i/iki tsbirilist·/

Her legaliteitsbegiiisel is eeti belatigrijk uitgatigspunt van her Nederlandse materiele
urat-rei-ht."   1-let begitisel 1111.ikt pritiiaire controle vati de overheid op de iliciat-
schappij tiiogelijk. Verder biedt de totstaildbretigitig en instatidhouding vati adequate

.1\T'etgeritig de 111ogelijkheid oiii controle ilit re oefetien op overheidsitigrijpeti.
Tevens wordr a;iii overheidsoptreden legititiiiteit verschaft vooral doordat nioet zij 11

rooi-zieti iii eeti \\·ettelijke basis roor dat optreden alsook doordat deze wetgeving
I.rot Gratid ki)liit vici eeli deiiiocratische procedure. -

Het Iiiaterieel strafrechtelijke legaliteitsbeginsel behelst een aaiital deelnornien.
Zo illoet voot- strafrechtelijke aatisprakelijklieid reeds tell tijde vati het plegen vati
her fi·it bij \\'et zijii voorzien iii een delictsoiiischrijvitig en een sanctie. Hieruit
\·1(,cir her \·erbod \'all tel'ugwerketide kracht \'ooit. 1)eze deelnoniieti zijii iii de
cotitext r.111 de Eziropese U11ie nier probletiiatisch. Het zij,1 iiiitiiers de lidstate,i die
c,ilizetrilig· 11,ilide|iligeil 1110ete1i treti eii, op grotid Haarvati de haiidhaviiig v.711
Etiropese' iioniien kati geschieden. Behoudens hypothetische situaties is het daii

ook 017111ogelijk dat a.111 deze drie deeltioniieti iliet is volda,111."3 Dat geldt tliet voor
de 1.1.irste deeltioriii die ik hier aaii de orde std. het h'x a·mi-begitisel. 1)it begitisel.
ook wel lic·stitii,1,1/i ·itset·hot genoetiid. schrijft roor dat stratbaarstellitigen voldoeiide
11.1Nwketirig tiioeteii zijii get-ornizileerd.'4 Bilinell het kader rail de Eziropeatiiseritig

MS       I )e I li'llu 211'131,. p.  1,4.
'X')       Arrikel  I  Si·..11·rikel  16 (;„·.  (lok cip  het im·eail  \·.Iii de  Eut·ope.e Unie \\·ordr  her :tratrechtelilk

leg.ilireit#,egtiNI erkc 11,1. Lic .11·tikelll-111 , groi),1\\·ctreli.ik ,er,li-.Ig. 4,tiret,1  1:g.iliteir,begilifelelie,:11-
r..liglieidil,egin„4 inz.ike .lelicte,1 61 ctrattkn . Lie cilider milere (;i·cunhuijuii 1987: 11.izm·mkel-
Surilig.1/ 1 :111113£'Imk I 'B,(I. p. -18.3-4431 : 1 )c I lil|Ill 211113.1. p. H6-112. Zie lioze,110!id 1999. inet 11.alle p.
123 -125. \ i-  t # 11  11.Niere  l,e,-lic,il\\·111% m Li  leg,ilireit iii  m.item ,1 w .itre,·lit.  Mmistei· \',111  Ill,tl le
K (irth.11. lieeti liet legalite i t.be Li,i.el c), crigeti. - m beccheideii \·t)ril 1 - cipgelicillien iii de ilori tie ELIr,1-
,ir.itreclit. Lic K,lim·r..titk,(7·11 // 1 'B,8/ 9<j. 26 (,5(,. iir.  1. p. (i.

. 11 (h,k iii ile recht:pr.1.11. ,·.iii liet 1- 1,11  E(;  i..le beteketit< \·m  her leg.Iliteircbegili+el (iliderkelid. Zie

') 1       Bli de/. r„ee pilliteli k.iii \\·cirileii ged.1,·lit .1.111 liet (ilidemheid [li:#:11 pritii.aire eli Mutid.lire colirro|e.
10.114 1. cipgclicilliell iii de Utreclitse „r.itie \·.iii l'eter.. 1 14 legr her accelit cip seciliid.,ire c,Mirrole (14,h,·file
1/1,· /4,/1,4·1. /.ie l 'erer  1(J<jl). iii het Iii.i,<,itiler p. 275.

92       Zie (,1(,elihuli,e,i I')87. p. 5.5. Zie „,er he[legaliteirsbegitiselende delii,icratischele gittin,atieilirel.me
rtit \\ 117:giligell m liet \ ·ergeimg,prcice* liunilll.1 211(111. p. (,8-73.

4.3     1)it licteketir Ilier li.ir Iici l,elatig \.iii ileze deelliornieli ill Lle Colltext \·.111 de 111 1 |0:,1 r.111 Lie Eirri,pe,e
Uilic Ilelelli.1.11 \ erd„ illi[. l let R wipe,e :tel:el km bij\·cic irl,eeld  ·er.11 ideret i „·aard(,(ir 9.1,111 ilig liicI de-
/e <Irle lice|11(11"111:11 kali ('llt'I.1.111.

94      111 Iler k.kiet· \.111 ile crite,·i,1 1 ,- fir.itli.wwlli lig \\(11,ir .1.iii her h·.1 ,·,·17,1-liegilisel (,cik .lparre .wii,1.1.lit
be.reed. /Ie *,Iider .mder: 11.tielii.111 1 'BM. p. 73-74: 11111911111 1972. p. 92: 1)e 1tl,o* 1987. p. 73-74.
Zie \·erder (1\ er het h·x· 1.(.17,1-begitivel (reti .1.1 tizieil  ·*iii de \·enchillen eii mereen kni]isten niwil de ,·ifie
\ .111 cle H oge It.i.id ei i her El i ILM) (h·c,eithuilisei i & Ki-!.ten 211111. iii er n.imq. 331 -346. I looreii I,i)*
„11,1:1·screept het bel.ilig \·.1,1 de Iiale, ilig \·aii het h·.\ ,-,·i·1,1-beginkl liu strafrecliteli.Ike 0,1,1,·tioliermg op
11.1.1. nli e:11 ce-e-pillerilictrumelit. Zie liter\·ocir I )(„irelib()+ 1992. p.  1115(,-11137.
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ran het strafrei-ht zijn er verschillende redetien 0111 a.lil het h·x a·rt,1-begitisel iii het
beoordelitigs,scheiii.1 eeti groot belatig te licclitell.

8.3.3.1 De politieke colitext van besluit\'uniifii„ iii de 1-01 r.1,1 her h·x a·rt,1-t'

beginsel
Beslititvortiiitig iii de Unie word[ sterk beitirloed door de politieke context. Iii de
eerste plaats wordeti iii de derde pijler besluiten geY,iitieerd en .1.ingetio,iie,1 die
tiauw zijn verbondeti illet de ideologische grotidslag v.zii de Ei,ropese sirati-echtelijke
sanienwerking, neergelegd iii artikel 29 VEU."' 1)e 001-zaak v.117 de h.,ast grelizeloze

doelstelling schitilt in het bijzotider iii het streven tiaar (absolute) reiligheid, eeti
groots en lastig doel oill te realisereti. A.iii dergelijke aiiibities wordeii veel.11111idde-

1911 gekoppeld die daarbij pas:se,1: verga.itide 111iddeleti.""Jitist gezieti het roorg.7.inde
is het h·x a·mi-begitisel waardevol. Het noodz.zakt tot beziiitiing ten a:inzieti \·ati
beoogde strafreclitelijke niaatregelen. Met eeti zuiver oog op hit Ie ver„·eze,ilijketi
doel 11ioeteii zo zoi-gr,ildig 1110gclijk de bep.ilitigeti \roiden geti,riiiuleerd. iii dc
tweede plaats illoer wordeti gewezeti op, 111isschieti wel her illeest spreketide ele-
111etit vati de politieke ditiiensie, het coniproniiskarakter van de Europese rei-htsin-
strunienten. De coticrete besluiten inipliceren overeensteniniing over ee,1 tekst. Met
eeti groot aantal deelneniers aan de Europese besluitvorniing is het sluitell rail
cotiiproillisseti niet (altijd) te voorkotiien. Zeker iziet watineer de besluit\'01111illir
betrekking heett op het strafrecht. Dit rechtsgebied wordt vanuit een sterk ilatiolia.il
gevoel beleet-d. Iii de derde pijler konit daar tiog bij dat het resultaat wordt gekleurd
door het feit dat lidstaten unatiiem niet een voorstel inoeteli itistei1111ieti.'C 1-)e
oplossing schuilt dan vaak in de keuze voor alge,iiene tornitileringeti, w.zardoor het
gebruik van het vetorecht wordt voorkomen."M Overeenstemijiing kati d.iii worden
bereikt.

De voorgaa,ide eletiietiteti van de politieke cotitext vergroteii itidi\·iducrel eii iii
cotiibinatie, de k.ins op het gebruik vati vage ternien iii Eitropese roorstelleti eii
besluiten. De wetgever dient zich hiervati bewzist te zijn. Her is niijns itizietis aail-
bevelingswaardig wanneer de natiotiale wetgever zich toelegt op de beantwoording
van de vriag of de vaagheid  iii her concrete geval de greiizen  vaii  het toelaatbare
overschrijdt  eti  of- her  iliet  \4'.it  iliitider  vaag kan.  Deze  beoordelitig  is  iliet  altijd
eetivoudig. Het is veelal nioeilijk 0111 te bepalen wAI voldoetide nauwkeurig is.

95       4 3.4.3.1.
96 Vergeluk Klip 21H)5. . p. 4.

97      H,ililijk (S(;1') vignaleert tijden. een debat m Lie Eente K.itiler. olider .lildere c)·er ile Europe.1111.erilig
,·.iii her stratreclit. ile spaiti ii i W russe i i het teit ild I |iet vtrafrec ht :eii ge\·oc|ig terreiti i, eli ile 1,·ijze , ati
besluitvoni,itigbititie,i de derde puler: " riage c,tidei·handeliligen eit grijze coii,pr,)111iwii zijtiwiti. lier
ge #·olg." ZA: H,981,·littec·ii / 211113/(14. tir. 19. p. 442.

98        ilet verdient vernie|iling dat her ,·etorecht iii de pohrieke conre,t \.iii de Eurcip:,e U,11: m ile regel
nier z.11,\·orde,i gebruik[. Ik lta.).1 ,·ati St.ite i,ierki d.w·mci „p: ' Het d.1.),i\\·:rk:hlk gebruiktiiaketi 1.iii
een vetorech[ Itioet 1,1 de prak[ijk (...) al  een weilitg re.ili tisclie #,iratie u orden gezien. '  K,litic·i·.,·titkkt·11
11 2(1(13/(14. 28 473. tir. 35. p.  11). Zie bil\·oc, beel,1 ti 3.4.4.4.
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Het is ilii.fchie,1 wei \·oor.11 ee,i itisp.,Ii,iings\·erplichting 0111 iii de gege\·eti
oiliwtatidigliectell tot ee,i zo duidelijk tiiogelijke delictsotiischrij\'itig te koiiieii op
gr<,iid \ ·.1.in·.iii de bcoc,gcle d ,elwrellitig k.iii wordeii rer„·ezetilijkt. 1)e politieke
cc)!itext \'ati de derile pijler iii.ig tiiet leide,i ti,t her bijsrellen \·an de itisp.,1111itigeii.
Mcicilijkliedeti iii de befluirroi-111itig tiiogeti tiict worden .1.itiges-oerd otii ill de
,-c,cirt.ise uee'11 111.ixi,11.ile ilizet roc)r sclierpe. ilailwkeurige ti,niizileringe,1 te tc)11eil.

Eeti p.1.11 firit.irieiclierseli ter c<)1icieriwritig.
Tell .1.1 117ie,i \'all de i deoli) gi The grc) i d flag kati her Toor Ned crlatill litittig Zijil

(1111 iii de \·(1<,1-thse iii re zette,1 op eeli meet pragtii,itische aanpak vali eeti coticreet
probleetii. liehalve de tekst r.111 lier zoor0tel k.711 her - iliet het oog c)p de liog te
roereii (,iiderliaiideli,igeti e,1 de re fit-\\·achre \\·ijzigiligeti - tiuttig zijii de preaiiibule
11.,der te be+clic,11,„ 11. ' ' W.ililleer \\01-lit ge0rreetil 111,11- de rei-u·ezetilijkilig v.1,1 gic)te
.tiiibitief. k.iii IicI zijii d.it het d<,el .1.iii hilderlieid iiiboet. Aangezieti de i,ihoud Vall
liet beflitit de re.ilisatic \'.111 hit dc,el tiiogelijk illoit 111.ikeii. kan hierdoor de kans
\\01-de,i ,·ergrciot op hit gebruik \·ati r.,ge reniieii iii het beslilit liu het wellie-ht niet
hilil.1.11 heliter eli iclierp is \\·.1.iric,e het rechtsitistrutiient dietit.'"' Vaagheid is nier
per defliiitic \'erkeerd. $0,113 besta.it daar\·c,c,r eeti legirieille grotid. die bij\·oorbeeld

k.iii zijii gelege,i iii ceii aiiibitietis dod.'"'  Een duidelijk herketibare ideologische
doelstellilig is 11111ils itizieiis ecliter ee,111idicatie 0111 waakza.1111 te zuti te,1 aaiizieti
\ati de ti,rtiiulerii,geti vati cc),icrete artikeleti iii Europese besliliten. Ook iii het geral
r,111 iticideiiteii\\ crue\·itig A liet z.i.ik 0111 in de roortlise te streveli lia,ir het hantereli
\-,111 .ilgetiieeli .iativa.irdb.irc ki·,ilir.iriere eiseli w.1.1171.111 stratbaarstellitigeti illc)Crell
roldc,eii.'"2 1 ).it geldr creticelic \vaii,ieer - reti behoeve raii bijroorbeeld spoedige
bed u itvc )ri 1111 ig - .lat 141il i ti l i g \\·0 i dt giezoi ht bij ti,17 71ri leri tigeti zi i v eerder overeeiige-
kotiieli iiiterti.iric>Ii.ile (ilils c,(,k F.lit-c)pese) civereeiikoii]fte]i e,1 verdrageti.'"' Het

c,cl       lice,ik \\ 1111„k .Igi:.ileert d.it - Iii rege,1.relli!}g t„r cle .irit.Itle lil de Neiler|.ilids: reilit.„1·cle - iii Iici
geillect)., 11.11'.rel lit grilt: 11:tek.·111\ [„L·k(illit .1.111,1,· tel.(il„gl.elle mrer],ret,irle \#,1.irbil Lie ililicilid vil ,ie
pre.ilitbitle ecii grme r ,1  peelt. /.te I.Ieeilk \\'Illilit. 211114. p. 3.

I1HI /(,.11. Ilict·\1 l,r (il,ge,ilel·kr klil)Ile,1 gi„te .ilill,irle, 1.13.11 t( t \.rgiali,le 111iddel.it. 1),I,r 1111,1,1,1 1·.iii

1111111,·. \.lge tl,1111Ll|entigell killilieli ilergellike 1111,1,lele!1 iii bet le\eli „·ord,ii ger<,epeti.
lili 1111\ i,l,1·licel,1 ,)111 te killilleli.illri ·]perell Iip ti,ek„Ill.[lge „ilt\\ ikkehiigeti.Zle wor ecti kincil[eelliet-

titig t,.1,1 ile rei lit.I,w k \·.m ile 1 1„ge Ila.iii eit Iici l--1 IRM) (;i·,ie,1 h u i.1.2 11 & K ne n 21 1111. met 11.1 Iii: p.
341   Millder *t,i.ir ki·m„h regelic,\·ellier /,:, „·17,1-begilikl. 111.1.irciti,lerwheldr clecond,ilik, oligec,orl„citile
u.,gliei,1 eli ge<„ ,11, „t,le id.iglici,1. /.ie MLI|der I ')87. p. 413.

liU 11.t i. „11\\ eit.cliik ,\.ilillecr 11.1.lr .wile,ilititz i.m liep.1.Il,le mcidei,ten. die \-ee|,11 kullil:11 i\„r,le„

get, recrd .11. Cell bil/(,tidere g[ll.lit:..i|g:Iliceli getiinlizile:rde m.1.itregeleii „·(,1-dell .1.11,gelli)lilcil. 1)e
1 |li|1111 1,1,3. p. 3-1.

It 13
he,1 11 Itere-.1,}t \ ,),11'11::1,1 1. dc .1.111.Imtillit m n, hillill 4,1  .31 |H · EF.(; liu ile defililtie \·ali \\ in\ .10 en ilit

liet \'er·ilr.ig   .1,1 \\'elie,1 (  5.2. I cil   2. It. lit liet (itinpr itikel:ike Nwwd Lm *Ammww.it:
'( )\ er\\ et:clide d.ir liet. ter 1 (3 irk„11111,g 1.11 1 J: 1,1,icillik he,le,1 ilie zich bli her ,)p.relle,1 1.111 eeti .111:e-
Ill..11.1.,11\ .1.11,111.itc „ill., Ilril\ 1112 i.,11 her \\·it\\ .i#.eli \ :111 gel,1 \·0,11-di,en. dieii,tig t. de ili her \/er,ir.ig
4.111 \\ elli·,1 gel,e/igile „lit., litil\'tig te \ (ilgeti.   /le her m-11[11.1,1\-mintel liliake ,<,cirk„11111ig ,·alihet
Mel'/·litk \ .111 h.t fi l].Ilk·tele ,\·.reetii \·c,i r \\ it\\ .1.,er] \·.111 geld. /'ht:(; 19(,11.(- 1416,(,. p. (,-7. Zie (3<ik k.1-
derl,eJwl' 11 111 .ix.1 .IB/. 1,1 .ike de ,trafrechie'like l,ewtniditig \ .111 eurci,-,11<el,izinten.1. BU deitiipleliteli-
t.Itle \.ill de liep.,littge,1 lil[ Iici k.,derlie,luit. \\,1.1 , litil her Verill,ig ,-,111 (;elle\C lilt 192(, 111(,clel lic:tr
ge,t,1.1,1 1.irilkel .1 11,1  1  <ilicle, .1 eli b k.,derlie;luit 21 M 11 1 383 JI Z). zi.Iii er n.iuwelilkc pri,blemel, eli
\\(,1·,11    ellic,g geill+,·u#,1,Crli „\·er de „\ ercelik„!livige bep.ilitige„. Vergeluk. '- 7.4.2. hit ·,1„r l,iedr ile
be.Intlittlg \.111 1,1.-1.ilic M , reezii,lelitiget,11.1.Ir li ig eeli #·ci ,1·l,:eld. lie hien·(icir 1)e Wiliter 211112. p
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iliteindelijke resultaar iiioet de toets aan het h·x a·r/,1-begiiisel. en d.zartiiee a.iii be-
pa.ilde kwalitatieve eiseii. kutineti doorsta,iti.

Het succd vati deze inspantiitigeti in de voort-ase z.21 athatikelijk zijii r.in de
situatie waarili de besluitvorilling plaatsvindt. Watilieer stiel overeelisteti1111itig ilioet
\\·01-den bereikt eii utiatiiniiteit is vereist. is het inogelijk 0111 risen te stelleii. De
'itivijketide lidstaat' is i111111ers nodig 0171 rot eeti beflziit Ie koiiieti. Gezieti die
tioodzaak is het niogelijk dat de atidere lidstaten bereid zij,1 eeti liatidreikitig Ie
doen. 1)e katis is echter ook .w 11 \\ ' e z i g d a t d e b e t r e ffe t i d e l i d s t a a I e i, i g e ge l o o t-I i· .1.11 -

diglieid - als deehietiier aaii het grote Europese project - verliest, zeker n·alilleei· de
lidstacit iii zijn standpunt alleen staat. Daarbij is te verwachteii dat el-ooit ecti ,\·eder-
dietist moet worde,1 geleverd: de politieke context is een blijft eeti bel.ingrijke
tiictor. Ook de kwestie waarover nioet wordell beslist. speek eeti rol. Watitieer het
betre eiide oliderwerp 11.iliN' is verboillie'11 111et de 11.irioiiale strafrec iticilltitili ,·.111
eeti van lidstateii zal de besluitvortiiing ill de voortase 1110eizanier kutitieti verlopeti
d.iii watineer het bijvoorbeeld de bestrijding van eurovalsetiiutiterij beiruti.

De beste waarborgitig van het tiationale strat-reclit geschiedt watitieer de voortlise
eindigt door het aatitietiieti v.iii een besluit waariii op grond rati het h·x (CIT,1-

begitisel de door Nederland gewetiste onischrijvingen zo tiauwkeurig eli zorgvuldig
iiiogelijk zijii opgenomen. Het ititgangspunt inoer zijii dat een conipenseretid

1,14

optreden iii de eitidflise wordt voorkoiiien.
War watineer eeti bepa.ilde mate vall (ontiodige) va.igheid iii eeti Etiropees be-

sluk tiiet kati wordeti voorkomeii? Op het 1110111etit dat op Iiatioti,1,11 tiire.111 wordi
overgegaan tot het aanpassen vati de strative[geving besta.it de ruinite om het h·x
remi-begitisel ter harte te ileilieii bij de vor,iigevitig van de stratbaarstelling. De
kwalitatieve eisen die aati wergeving warden gefteld, moeteli iii de eiticitiise worde,1
Iiageleet-d. Met her oog op rechtszekerheid. waaniiee eeil goed gebruik v.iii de
Nederlandse taal satiienhangt, is het belang vati helder. scherp e,i tiauwke,irig t.ialge-
bruik ill stratbaarstellitigell groot. Watitieer bij de oiiizettitig her beset-doordritigt d.it
deze teriiiinologie nier voldoende is gepreciseerd. illig - en kan - worden atige„'e-
keii vati hit uitg.ingsputit dat iii begitisel aatisluitiiig tiioet wc)rdeti gezocht bij de
internationale regelitig. Deze uitzonderiiig geldt ook watitieer de Nederlatidse t.1.11
door de natiotiale wetgever iii de eitidtlise k.iii worden verbeterd door afte wijketi

II13vati de ititertiatioiiale regeling.    Een voorbeeld hierv,111 is de kekize voor de ter111

verbergen' iii artikel 42()bis lid 1 onder a Sr. Iii de richtlijii witwasseti werd de -
11.volge ns de iii inister - iii de Nederlatids e ta.11 verouderde tertii 'verheleii' gebruikt.

Wel verdient optiierkitig dat de tialevitig van het h·x a·rm-begitisel slechts tiiogelijk is

98.3-9> 4 :11 V.iii Keinpen 21,13, p. 2511.
1 I)4 In leiler ge,·.11 is het oli,\'eliselijk \\·.11111eer Necierl.ilid iii de \·i,ort,E mstelii[ me[ cell 11.lui,·keurige

oni+.hrij,·ilig ilie liiet \\·eiivelijk \\·orilt bewil.lell. Lie ,mr de \-erhc,uding \c)(11't.1.C eli eilidt'.i,e
G8223

INS    Aan\\·ijziiig 56 lid I eli lic 2 otiiler .1 A\'dR.
It'(1 f 5.4.3
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roor zorer is \·oldiati aan de verplichtingen die uit niet tianie het E,iropese besluit
r(un-r\'loctell.

8.3.3.2 Natiotiale iii\'ullitig rati \\·001 deti

Iii  \cischilleiide Europae itiiti.itie\'eii eii besluiteii ki,111eti dezeltile jitridische ter-
11ieti vc,or.11·, iti de Nederlatidse sri-ativerge\,ing. zoals 'deelneming' eii 'iiiedeplich-
tigheid: Aangezieti veelal eeti defi,iifritig ontbreekt en uit de totstandkoniing rail
de besluireli zeldeti de exacte itihoud kan worden afgeleid, is het vaak niet geheel
duideliik \\·elke betekenis .1,1,1 epecifiekejuridische tertileti moet worde,i toegekend.
Lidstaten Zlillell ill de voor- en eindfase (otibewust) vatiuit het eigen rechtssysteeni

deze begrippen itivulleii. Nu de Nederlatidse vertegenwoordigers zich baseren op
ketitiif over het tiationale Gtrafrechtssystee,il en veelal Keen dwingetide itivulling van
begrippeti op Europees tiiveau plaatsvitidt. is nlen zich niet altijd bewust van eveti-
ritele ofiduidelijkheden. Her herketineti vail spatinitig tussen de inhotid van het
Europese begrip en de Nederlandse tertii is dan ook moeilijk. De terill 'tiiedeplich-
tigheid'  kati  op Europees ilive.111  een andere inhoud of- strekking hebben dan de
11}edepliclitiglicid die rrij ketitie!1."'  11,7,ireiitegen kumien IN'ee verschillende temieii
dezelfile itihoud dekkeii. Zolang de hatidli.ivitig v:iii Eziropees recht is overgelaten
a.iti de lidstaten. het Hvj EG tiauwelijks eeti rol speelt bij de uitleg van begrippen en
unificatie nier ,vordt nagestreet-d, is dit alles weinig probleniatisch. Juist iii deze
fituatie kati aaii de liatioliale strat-rechtelijke waardell uitdrukking wordeti gegeven.
Uiteraard bititieii de 111ogeliikheden die het Europese besluit voor de tiatioiiale
\\'eigever iii de eitidfave biedr.'"8

Her kati ook zijn dat ill het Et,ropese illitiatiet-daii wel besluit een defillifring
\·:iii eeti begrip is opgetioiiieti. Daarbij kan op In·ee verschilletide nianieren spatining
oiitua.111 11iet de nationale strativetgeving. Iii de eerste plaits k.711 een voor Neder-
latid:se begrippeti gebitiikelijke tertil zijil opgetioinen. tiiaar wijkt de defitiitie at-vati
het Iiatioliale reclit. 1)e tweede tiianier is d.it het twee verschillende begrippen

1I)7 1 ).ir ile lictek.111. 1.iii de Ful„pcie begrippeli die \erb.111,1 |lcilld, 11 litet de deellieliiilig,\·,irtii,91 z„ 47)ed

.,1, gellik u'l,rilt ge;teld mei Lie mh<,u,1 \·.1,1 lic 11.itil,11.ile rerilillic,Ic,gie. bliukt ilit de 01117et[ilig \·an de
m h d HM „ i m·.i,0, n { '* 5.4.5) . cii - i,iiplic iet - u i r de  ,11) zer i,i g 1.1, 1 het k., de rbesl ui t euro\·a lselii Lit iterij m
,le 11.i rig.ile *ir,ifu·:[ge,·111* 4 7.-1.8). Eeli .ilider *·oorbeel,1 A her begrip  #-o ,m·erp'. gebruikt iii zo  ·el
de richrl i iii \\·1 t\\·.iwii .ils m .irrikel -121,bi. lid 2 Sr. Vocir de inhoud \·.111 liet Nederl,indse begrip b.10eert
de „ :Ige, el· 71,11 cip .11·tike 1 36: 'ir. 1-1 et 7('il k ui ilieti li.Ir de tonif op de 11.ltion.ile iii\ oill lig ertoe |eitit
d.it \·.iii ee, 1 .1 1\\·i lkeli,le 1 m·li llitit: :pr.Ik e 1,. Z ie § 5.4.1. u·.1.iri l i i k betc)c,g d.ir m dit ge, a 1 niet , m eeli
·lf\\ ilkelide iii\ „Ililig,pr,ike i..

Ills .4.111\,·1171lle 56 lid 1. eli lid 2 cilider .1 A\'dll. Iii de Vr,i.igh.1.d i,iipletii:,i[.itie k.(;-be.Imten (illitiatief

begill 1.ireii tiege,irig \·.iii de \·orige e, u\\· 3 .111 cle .[.itatile|ilig \·.1 11 he[ 11111 i isterie \·,iii l ii.[itic. lillilicide IS ill
het dc„-itiite,ir mtgegrc,eid [ot ecii grcic,t .1.ilit.,1 prakrilk,·r,igeii. wcvzieii \ .iii eeii .itit„·oord) „evirilt „Ii-
g. illerk[ d.ir tie lillI(,lid eli t,eN·„lir,illig..11 \·.111 Cell richth.111 In ht·em.v·/ zo\ eel ill„ge'Uk 111,iet,11 \\·orile,1
ge\  ,1 gd. 1 let ilirA.m L.piilit i. te .111 cli [ i ide \ cilled 1,ge eli , c>ldo.'11 de 11.au\\ 4 unge (1111/ettilig. m.1.ir d.1.111)11
\\·„I (1:11 r\\·ee (,pitierkifigeit geiti.1.iki. 111 ile .er;te pl.),irs: ' Wees echter ,[eeds lied.,cli[ cip her ri:ic,). d.a[
de Iiatio„.tie reniiitit,logie de ,·4,111111itn.lut.lire liter \·i,Iledig bliukr de dekken.'' En reii r\\·eede 1  extr.1
i i.iii\\ keutiglie id \ erel•ir. i i iet her (,og cip ile vereis[eii \·al i kelili.i.irlielil eli rei-lics,zekerheid.  \,inticer l,e-
p.ililige,i ilir riclitlutieti recliten eli plic-hteli ,·0 ir p.irticillieren ili het leven roepeti. Zie Vr.Iag l l Vi·,1.,g-
b.i.6  lili  li·.iktilk, r.,ge,i „,-er ile illiplellielit.itle \·all EC;-lie.luitell.
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betrett, terwijl iii her Europese besluit hetzelf-de wordt bedoeld als iii de nationale
wetge\,ing. 1 1 de voorthse kati het sigiialereii vati deze Gpatitiing eeti .7.indicht:sputit
zijii. Evetititeel kati er aatileiding zijn oill bepaalde wijzigingeti voor te stelleti. Op
het nioment dat een definitie iii een Europees besluit is neergelegd. is de ruinite van
de nationale wetgever in de Haigse eindfase beperkt.

8.3.4 ScI 11 il d begi ltSCI

Her Nederlandse strafrecht wordt vaak getypeerd als eeti schuldstratreclit. In de
natiotiale strafrechtsplegitig is het aannetiien van strafrechtelijke aansprakelijkheid
slechts 111ogelijk itidien er initiiniaal sprake is vaii schuld iii de vortii vati ver\vijt-

1 Ill')baarheia. Het bel.ing van schuld in het Nederlandse strafrecht blijkt bijroorbeeld
uit de buitenwetteliike stratititshiititigsgrotid a ,ezigheid vati alle schzild (avas), die
zijn grondslag vindt iii  het Melk en  Waterarrest uit  1916."" Bij  misdrijven in het
Wetboek vall Strafrecht geldt het uitgangspzitit dat een opzetbefratiddeel, ofevetitii-
eel een schuldbestanddeel, in de delictsonischrijving wordt ver\verkt. Voor overtre-
ditigeti is dit tiiet gebruikelijk. Het kati echter tiiet worden ontketid dat otitwikke-
lingen gaande zijn die de vraag tiaar de rol v.iii het schuldbeginsel in her Nederland-
se strafrecht op scherp zetteti."'  Het schuldbeginsel is iii een ander daglicht koiiien
te staaii.  Deze tendensen doen - mijns iliziens - echter niets af aan de waarde van

het schuldbeginsel voor het stratiecht. Dat blijkt oiiderindere uit de erkentiing vin
avas: 'geen strafzonder sch,ild'. Schitld als voot-waarde voor strafi-echtelijke aatispra-
kelijkheid is in de kern niet aangetast.

Op Europees niveau leeft eveneens de gedachte dat schuld een voonvaarde is

voor strafrechtelijke aatisprakelijkheid, eii dat subjectieve bestatiddelen de wei-kitigs-
st-eer van een delictsonischrijving kutinen beperken. Kaderbesluiten waariti lidstaten
worden verplicht bepaalde gedragingen stratbaar te stellen, bevatten meestal een
subjectiet-bestanddeel.'13 De verwachtitig is gerechtvaardigd dat, illocht de Conitiiis-
sie (ofeen lidstaat) een voorstel doeii waariti eeti subjectiefbestanddeel ontbreekt,
de Raad en her Europees Parletiient ingrijpen. Bij de totstandkoming van de richt-
lijn niarktniisbruik"-' blijkt uit verschilleiide aniendenietiteii vati ledeii vaii het
Europees Parlement. naar aanleiding van de tekst zoals voorgesteld door de Coni-
nii:ssie dat belang wordt gehecht aan subjectieve bestanddelen. Het ontbreken van
het bestanddeel 'wist ot- redelijkerwijs had moeten weten' in een definiering van

1119 1)e H zillu 1 998. p. 179: 1 )e Hulizi 21 11 13,1. p. 21 17: I taze,#·hike 1 - Suring.i/ lietiui k li tik 1996. c), ider .m dere

p. 378. Zie \·erder mor schzild als fundamelit ,·,111 liet Nederl.111 19e stratrech[ V,1,1 Ketiipen 2111 14. p. 999:

Krisre,i. Burger: & Koopiiia,is 1998. p. 12.
11(1 1-lit. 14 februari 1916..\71916.681.
111      Zie olider.iliciere Buriliiia 1998, p. 4-5: 1)ellullt, 199H, p. 18(,-187: 1)eli),ig. 19<19. p. 1(,: Roet'211(14.

iiiet natiie p. 33: Itoet- & 1)e Iloos  19()8, p. 54-76.
112 Zie bij,·oorbeelil artikel 3 kaderbesluit 211(111/.383.iIBZ (lic,citil+tuk 7): de artikeleii 2 tot exi met 4

kaiterbesluit fraudeen \·en·alsitigmet colitante beta.ilitiiddelen (IN,t(; 21)111. L 149/1):de:irtikelen I efi
3 kaderbesluit terrorisitiebestri iding (PhEG 3)112. L 164/3): .irrikel 2 k.1.lerbe,luit bestri.iding .ek„,ele
ilitbilitilig kindereii eli kiliderp<)niogratie (I)liti ' 2(1()4.1.13,44).

Iii /*El  311 1.3. L 1)6/16.
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seciindaire hige,\·ijde,1 61111.irktili.inipulatie. krijgt van de leden reel .utidacht."4
113Ook al zijn de achtergrotidgedachten verschillend.    her voorkoinen vati een ruitiie

stratbaarstelling en dus tell verstrekkende strafrechtelijke aansprakelijkheid, illoer
11„worden voorkonien.    De situatie op Europees niveau inipliceert dat spanning ziiet

de uitwerking ran het nationale schuldbeginsel thans niet erg voor de h.ind ligt."

Het roorgaande beteketit dat in de voort-ase kan en moet warden ingezer op de
verwerkitig vaii eeti subjectief bestanddeel iii de onischrij\·itig van de strat-waardig
geoordeelde gedragitig(eii). Watineer itiitiiers geeii subjectiefbestanddeel is opge-
tiotiien iii eeti (bepaling van eeti) Europees besluit dat strekt tot illinimunihaniioni-
satie. illag ill de eitidtase iliet worden besloten toI de itivoer van een dergelijk

liNbestatiddeel. Ingevolge de Nederlandse strafu·et zoii dan iii een ininder aantal
ge\·allen rot het aannemen van stratrechtelijke aansprakelijkheid kutinen worden
gekoiiieii. eti dat is iii strijd lilet het karakter van deze vomi van Europese strafrech-
telijke gnieti\ 'erking. Daarvati zou bijvoorbeeld spr.ike zijn geweest itidien - iii lijn
tiiet de opratting v.iii de liaad van State - iii het k.iderbesluit euroval:senitititerij de
terni 'bedrieglijk' ZiCIl Iliet Zoii uitstrekke'11 over bijvoorbeeld het iii bezit hebbeti
raii holograti111ieti. 1 )e niinister van Justitie heeti het Europese besluit anders gelezen
eii des\vege iii artikel 214 Sr. dat ziet op onder andere her voorhaiideii hebbell van

11.,111iddele,i toI vervalsing, een si,bjectiet-bestatiddeel opgetionieti.

Ill lie[ berreti liier de .inictidel,iente,1 bil artikel I lid 2 olider b \·aii lie Onm-erprichtlijii berreffende

handel tiiet 1·()(irke,1 iii, eli iliark 1111.m ipulatie. Zie F.11 ropees I'.irlenient. (.)11 t\\·erprich clijti s·,ili her ELI rci-
pe e, 1'.irle,tient eii ile R.wd betreffelille halidel met ,·oorken n i< e 11 ii i.irktilia iii pul.i[ie. 4 februari ZIN 12.
VE 3117.438/51-2111. .1111.ndelilelit:11 99-11)5.

!15 1.e,le n \·,iii her t.uri)pee, I '.1 lettielit belladrukken het reclitsbe clierilielide .i<pect  ·.iii het ,c huld begilisel:

7oal. lic[ beper-keii i .1,1 liet Ic,ep.1*i,igigebied 0111 sleclit, Lite :iicii en re treti-e   d e zich cipzettelilk (,t
1·Hkehici. gedrag:11. d de \·Mnpellitig d.lt eei i delic·noit- hri.Ii·mg zolider eeli vubjectiefbe,r.Widdeel er-
t<,e letilt ii.it per.011eti. 0111.ri·afreclit:luke wktie, te \·oorkoliieli. 1,1:le111.1.1111iets lizeer 011,leniemen.
\\·.1.iril<,cir ititeitidelilk her tiirictic,iiereii \'all de Eitrope*e imikt \\'ordt beletitinerd. Zie Europees l'arle-
Illell[. (.11 lt\\·erpric|ltluil \ .111 het Europees liarlellielit eli de R.ia d betreffelide 11,1 lide 1 111et \·oork:111114 eli
m.irk[111.mipill.itie. 4 telinw·i 211112.1'E 3(97.4-38/51-2111. mielidetiielitell 99 eli 11)11.

11(, He r C.id,·isei·eilde) Ecotiot m,cli :11 Soc·i,i iI Coillid \\'ililit er o,·erige tis 00 k gee n doekie4 c),Ii: ' Her  ·ekt
\·erbazilig dat opzet ill de ilelictwilwhru\!lig oiitbreekt. Worilt ietiiatid be<chuldigil \·m halidel met
\ ocirketin i,. d.iii kali hij Zicil 11.1,1ieli.lk iii:  i·erded iKeti dc,or a.ii i k geveli dat z zilks nier H·tile 11% eii ,#·e-
[eli, gebeiti-ile. Kracliteii, ile huidige tekst k.in iedere u·erkiteitier \·.1,1 0111 het e\·eii elk bedrijt- iii sta.it
\·,ii i b: w· liu Illigi lig \\ 0 den ge,t: 1,1 ter\\·Ul ilar \·olstrek t i ii et i i let de rich[li.i ii \\·ord r beocigd. " 1 1 et ( :oi iiiW
1, \·.iii :11:11111% dat her \\'c>(,rd  Opifet' ill hers[rat-recht ecti algenieeti stratbaarheid<\·ereive i . dat mdr-
deel \'or,iit ,·.iii ile \\·.wrborge,1 \·ocir ,le \·erd.ichie. Zte Adz·ies wii her E.(itioi,ii.ch eil 5(,cia,11 (.:(,Illit6
c)\·el· her  V ,01·,tel #·uor eeli richt'Ull #·m lier Europees I'.lrlellielir eli de Raid be[retri·ilite lialidel met
\·wrken,11% eli iii.irkttii.impzil,itie (111.11·kttitifbruik)'. j)biz'(; 2(  1(1. (.; 811/61. p. 63.

117 Lie \·(}or ile op,·.irrilig ,·.111 her H \1 E (, or er her schuldliegi 11 el iii seculidair ge tii ee, isch.ip crecht § 2.5.4.

118 (1\·erigell<: \\'.Iimeer ile oilizettifig \·ail |let Europees be,luit iii de Nederl.ilid0e strafu·er zoil leicieii tot

eet i tili,drij t: ix h er 0,1 rbrekell \·.i n eeti ,ubjectiet-be<tan,ideel in her Eu ropeve be Juit meer proble,mtisc h
d.iii in het ge i .11 het ecii oL·e tred i 11 g berreft. Het oorsproiikel ij ke i iarioi i.1 le u itgatigspuiit R ifi wk i·, dJ[
ilits,iri.11·eli eell opzerbe taliddeel bew[ren. of'mm.tell, eeli „·huldhe:tall,ideel. rer„·91 iii 01·ertreditigeti
cell dergelijk expliciete ,·et·14·Uzmg illar het schulitbegitiwl rite[ ir·orilt 'iereist'.

119 i 7.4.6.
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De  optiatne  vall  eeil  subjectiet-bestanddeel  iii  eeti  Europees  rechtsitistrutiient dat
strekt tot niiiiiniziniharnionisatie' 2" leidt ertoe dat lid:stateti iii de eitidfase de kezize
hebben oni .11 dan niet een subjectiefbestatiddeel te verwerketi iii de wergeving die
rot oilizerting van het desbetreffende rechtsitistruiiient strekt. Hieruit volgt dat her
opneiiieii vati eeti dergelijk bestatiddeel iii bijvoorbeeld een kaderbesluit. de lidsta-
ten relatiet- veel vrijheid geeft 0111 eeti eigen  iii\'tilling te geveii aaii de subjectieve
zijde van delictsotiischrijvitigeti. De eliige beperkitig is dat bij de ollizettilig geell
zwaardere variatit 111:ig worden ingevoerd d.1,1 is iieergelegd iii het Europese rechts-
iiistritiiie,it. Alsdan kall tia,iielijk in niiiider gevalle,i strafrechtelijke a.itisprakelijkheid
worden a a 11,g e t i o i l l e 1 1 .

De aanwezigheid van een subjectiet-bestatiddeel iii een Europees besluit bete-
ketit dat Nederland iii de eitidfase ervoor kati kieze,1 0111 eeti dergelijk bestanddeel
niet op te Iietiieti. Eeti woed voorbeeld is de redactie vall de stratbaarstellitig die
voortvloeit uit de richtlijil \vitwasseti eti betrekking heeft op de otiizettitig ot over-
dracht vati voorwerpen.13' Her Europese besluit schrijft op dit putit eeti oognierkeis

.'

voor door te Specificereil Ii'.19710111 eeii voorweili T\ 01-dt oiiigezet ofovergedragen . ' --
Iii artikel 42(,bis Sr staat geeti etikel subjectiefbestanddeel waaruit het doel van de

1.3gedraging blijkt. Hierdoor is het artikel erg ruini. Iii Nederlatid treedt eerder
strafrechtelijke aansprakelijkheid in dati waartoe de richtlijii verplicht. Daartiiee
voldoet Nederland aaii het niinimuni wat de richtlijii stelt. Verder gaaii dati voorge-
schreveii is, is toelaatbaar. Een bijkomend gevolg is dat er spannitig kati ontstaaii met
her legaliteitsbeginsel, de tiltii,/iti,i re/,ic'diti,i,-gedachte en dat tevens ook alidere

124strafbare feiteii wordeti otiivat waardoor een sanienloopprobleeni kati ontstaan.
Uit dit voorbeeld zou kutinen worden at-geleid dat de Nederlandse wetgever iii dit
colicrete geval niinder belang hecht aan het venverken vati bepaalde subjectieve
bestanddelen iii de delictsonischrijving van een misdrijt: Maar dat hoeti niet her
geval te zijn. Uit de wetgeving die strekt tot omzetting vati de richtlijn wirwassen
blijkt iliet wat de achterliggende gedachte is. Een niotiveritig ontbreekt.

De situatie kan zich ook voordoeti dat de Nederlandse wetgever i,1 lijil met
het Europese besluit weliswaar een subjectiefbestatiddeel optieetiit. nia.ir voor eeti
toelaatbare afwijkende foniiulering kiest. 1)e toelaatbaarheid schuilt dan in her
gegeveii dat de nationale stratbepaling in nieer gevallen tot strafrechtelijke aatispra-
kelijkheid kati leideti, en in ieder geval de situatie ondervatigt die onder de T\'erking
van het Europese besluit valt. Stel dat iii eeti kaderbesluit a,in de lidstaten de ver-

1211 1!id i et i er spr.ik e is ,·.1 !1 #·01 l edi ge harm o ni,ati e. cit itb reek t h et d e h d4 t.iteii .1.111 ri, 111 i te <111 1 :e li eige i i k<,e r*
re \·.ireli. Zie S 1.6.1.

121 Artikel 421)bis lid I onder b Sr. Zie § 5.4.2.

122 1)e ciliizettilig c,f m·erciracht dient te gewhieden ilier her m,gliierk olii de  illeg,lie herkc·,1,ict en·.iii [e

\·erhele,i of-re \·erhullen cit- eeti persoot, die hil deze acti, Iteit 1, betrokkeii. te lielpen [e cilitkometi a.iii
de u·ettelijke ge\·olgeli \·an ziiii *,idel, (eerste oilderdeel ,·.111.irtikell  rich[lijn #\ i m·.1«en). Zie & 5.4.2.

123 4 5.4.2.

124 Zie \·ocir etikele kritische opmerkiligeliteli a.inzie,1 ,·.Iii de niiliie reik\\· idte \·atidedelictsomwhrij\·ing

V.1,1 1 )m'lle & V.iii der .iii de,1  1 Vc)9. p.  1 (,84- 1 (,86 (deze bildrage 1 9 ge,clire, eii 11..ir.i.in k ich ng \ .in her
ocircprolikeli ke  ·er<\ oorgiel) eli Groenhui.lieii &· V,iii der L.ilideti 2 11111. iii her bliz(inder p. wl-c)'JG.
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plich[itig wordt opgelegd stratbaar te stellen  'het uitgereti van  tiageniaakte ot-ver-
valste iiizint- ok-bankbiljetten met het oogiiierk 0111 ze als echt en onvervalst uit te
geven . watitieer de Nederlandse wetgever zou kiezen voor - het tot op heden iii
de Nederlaiidse stratwet otibekende - 'nier het opzet otii'. is er sprake vin een
roelaarbaar afu'ijkend sitbjectiet-bestatiddeel. 1 '5 Onder de Nederlandse strativet zal iii
nieer geralleti tot strafrechtelijke iatisprakelijkheid kutinen worden gekotiien. dati
de situatie wa.irop de Europese Foriiiuleritig betrekking heeft.

Er k.111 ook sprake zijn van een atwijkende forniulering die oiltoelaatbaar moet
worden beoordeeld. De ontoelaarbaarheid schuilt dan in het niet voldoeti aan de
Europese verplichting. Op basis vati de Nederlandse stratbepalitig kati ill illinder
gevallen strafrechtelijke aansprakelijkheid worden zatigenotiien, waar111ee niet is
voldaaii a.iii de illininiilmeisen die uit her Europese besluit volgen. hi artikel 2()9 Sr.
rvaarin r.ilscillunterij centraal st.1.it. is cell oogmel-keis opgenoilien. iii liet kaderbe-
vluit word[ de tenii 'teneinde' gebruikt. Watineer zou wordeti geoordeeld - iii
.ifwijking r.in mijn opvatting'3" - dat her Europese besluit niet een dergelijk zware
voorn·aarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid beoogt te stellen, zou er sprake

zijii v.iii eeii otitoelaatbare afu·ijking.

8.3.5 11 Ptssyskiliarick

8.3.5.1 ('.oheretitie bitineii het Werboek van Strafrecht

Ile coheretitie w.,arnice het sirafrecht is opgebouwd. koiiit toi uitdrukkiiig iii
wetssysteiiiatiek. welke niijns inziens een rol moet spelen bij de beoordeling vati
Europese initiatieven en, 111eer in het bijzonder, bij de onizetting van Europese
besluiten iii de tiationale rechtsorde: 27 Ik benader het orientatiepunt ruitii. Achter-
eenvolgetis kotiien de teniiitiologie, de rubriceritig vaii stratbare feiten, het onder-
scheid russell liiisdrijven eii overtredingen, eii de stratbedreigilig aaii de orde. Er
wordt afgesloteti tiiet een opnierking over theniatische coherentie.

Iii de voort ase moet de illzet Zijll gericht op het gebruik van natioiiaal 'eigen'
begrippen, niet het oog op het systeniatisch gebruik van terniinologie iii de straf-
wergevitig. hi de eitidfase is het ititgangspuiit op grotid van de reeds aangehaalde
aanwijzing 56 van de AvdRI'M dat voor de terminologie in nationale regelgeving in
beginsel tijdens de eindfase wordt aaiigesloten bij verwatite regelingen v.in de Euro-

pese Unit eti atidere ititertiatiotiale gretiiia. Edii vati de gronden die een af\vijking
\·ati dir uitgatigspunt rechtvaardigt, is de situatie dat niet een atidere  ketize "(.. .)

125 Iler lietreti #·ooralvk,g ee,111,·p<,therisch ,·0(,rbeel.1 Li.li liier \·er \·111 de realiteit \taat. Zie \·oor de

achiergrolidged.ichte bil deze cr>·priwhe \·oer,ioot § 8.3.3.
126      Iii  §  7.-1.5  heb ik  litijii .if\\·egilig uiteengeze[.  Het A  mogeluk olii tot  eeti  atider oordeel  [e kotixn.

\1·1.11·cloor ,{e „ilizertilig Liool· Lie Nederlacid,e ,·etge,·er oliwela.itball· ilioet \1·„irile,1 gem)rileeld.
127 1)<)111}er li.ikt groor belatig te 11:cliteli a.111 ile coliere,itie 111 hit strafrecht.  1 -)e lic*cheriimg en·ali A

iitiliter, Lie aclirergroiidged.ichte bij zijii \·oorrtel #'oor eeti gekheideii rechts, t-eer. Zie §  1.2.
128 Zie § 8.3.3. Iii .1.in\,·i.iziiig 3324 A,·,11  cra.it dat bij ,le oliizettitil; zo\·cel ijiogelijk .iativluititig moer

\\·orile,1 gez o; h t b u ' llst ru i lle n te 11 „·J ari ll de b ectaailde u et ge, · i l i g re e ds voorz i et . M e t d eze .11 ge n le l i e 111-
# r r u c t i e \\ · o rd [ 0 0 k z o r g g e d a ge 11 1 0, ) r l i e r b e l l o u ll \ · a t i . ·, te l i i a t i e k .
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beter wordt aangesloteti bij elders iii nationale regelitigen gehanteerde terlilinolo-
gie."13" Aatiwijzing 58 retereert evetieens ami dit ele,iie,it v.111 de wetss\·stetiiatiek.
Hetzeltile begrip nioet niet een tertii wordeti .latigeduid. eti dezeltile tenii tiioet

1,/roor 6611 begrip worden gebruikt.      Uit de toelichting bij deze.iatiwijzitig blijkt dat
dit tiiet nanie geldt binnen 6611 regeling.

Naar aatileidi,ig van een anietidetiient bij de wet die strekt toI oiiizettitig van
her kaderbesluit eurovalsenitinterij expliciteert de 111itiister vati justitie de plaars van
her  begrippetistelsel  iii  het  tiatiotiale  Wetboek  rati  Strafrecht.' "  Het  betrot- her
voorstel van Vati Oveti om iii artikel 2()9 Sr 11iet 'niet liet oognierk om' op te
tieinen tilaar '111et het opzet 0111: Minister Korthals gat-aaii dat de terni - zoals door
vati Ovell voorgesteld - een novi1111 zoii zijii

"Mij lijkt het iliet verstandig olii zo iliaar hier. op een 1.iat tijilstip, zolider duidelijke
tioi,dzaak eii zoiider dat aaii concrete toepasselijkheid vaii artikel 2(Ic) v.iii het Wet-
boek vati Strafreclit veel lijkt te v e ra t i de re I i, t e bre k e n n i e t x i i be gri pp e t i,te l,e 1 d at i i i

otis Wetboe k vai i S tratrechteetibuiteligew<w n bel.1 1]grij ke pia.its intieeti it." w

Bij het pu,it vati de teriiiinologie, 'her begrippenstelfel', kati overigetis otiderfcheid
wordeti getiiaakt ttissell bestatiddeleti iii delictsoiiischrijvingeii eii begrippeti die zijii
tieergelegd iii het Algetiieen Decl van het Wetboek van Strafrecht. Iii het laatste
geval zijn - watineer wijzigiligeti tiloeteti worden doorgevoerd - grove gevolgen
mogelijk, aangezien de stratbepalingen aanhaken bij de artikelen uit het Algemeeti
Deel vati het wetboek.

Bij de stratbaarstelling van witwassen benadrukt de niinister dat begrippen
kunneti wordeti gekozen die aansluiten bij de ternien en het systeeiii van de be-

1 133 134staanae wet. Zo wordt bijvoorbeeld bewust de tenn voonverpen opgetionieti:
iiiet de helitigfbepalingeti ('goed'), niaar artikel 36e Sr fiingeert hierbij als anker.
Hieruit kan worden at-geleid dat er een keuze kati bestaan. Het is ook mogelijk dat
op grond van wetssysteniatiek - al dan niet bewzist - eeti beroep op een bepaald
onderdeel van een bestaande tertii wordt gedaaii. Zo neetiit de iilitiister bij de
onizetting van de richtlijn witwassen de temien 'gebruik' en 'voorhanden hebben'
op, tenT·ijl in het Europese besluit alleeti 'gebruik' staat en iii cle helitigsbepalitigeti
'voorhanden hebbeti' waar ook 'gebruik' ozider valt. 13" Ten aanzien vati im'oeren.

129 A.11, ·ijzilig 56 lid 2 onder 1, A,·dR. riee,ik Willitik coii,rateert dat \·ati rei:eritigszilde eeii :terke

\·oorkeur liestaar 0111 "( ...) bij de iniplenieii[ati e de eige,i tem mohigie eti n·steli tatiek ,·.111 beu.i.inde na-
timale regelge\·ing zo\·eel mogelijk re h.indh.i#·en." T'jeetik Willitik 2( li4. p. 8 1.

1311    A.itiqzitig 58 W I eli 2 A,dll.
I 3l Hanch·luie,·it 112(111(1/Ill. nr. 61. p. 4298. Zie G 7.4.3.

132 H,uitic/merit // 2(11 ()/111. Iir. 61. p. 4298.

133 Kamerstitkkrii // 1999/IM 1. 27 1 59. nr. 3. p. 4.

11 § 5.4.1. Iii de heliti,Libepalitigen st.i.it 'goed'

135 1 )e minister geeti Jan d.it de ter,ii 'goed'. die \\·orilr gebruikt bi.3 de fi,niiulenlig i·.iii ,·erniogelisdelicte,1.

te beperkt  is iii tie  wmex[  1·.iii  het  N·it„·,1<4111.  1),i.iroiii  kiest de  „·etge,·er ,·cior het ruiiiiere begrip
'\·0(,i·,#·crp'. Zie k,Iilic,·stitbit·,1 1/ 1999/111). 27 159. Iir. 3. p. 16.

136
,
5.4.4.
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doorvoeren eti uitvoereii' iii artikel 2()9 Sr (het opzettelijk uitgeven van vals geld)
geett de lilinister aaii dat hij aansluiting heeti gezocht bij de oliizettitig vati de
piraterijveroidenitig.  '-  Die  keuze  is  weer  gebaseerd  op  de  t-ortii,ileritig  v.iii  de
roorbereidingshatidelingen iii her Algemeen Deel van her Werboek van Stratl
recht."M  Uk her bovenstaande blijkt dat de wetssystelliatiek op het iliveau vall de
teniiitiologie v,iii belang is, maar niet van beslissende betekenis. Dat betekent dat
een vruchteloze itizet in de voort-ase voor het behozid van de Nederlatidse werssvs-
tetiiatiek, niet per definitie problematisch is.

Eeti tweede elenient vati wetssystetiiatiek is de rubricering van strafbare feiten,
een aatidachtsptint dat alleen iii de eindfase een rol speelt. Her Wetboek vati Strati
recht is opgebouwd tlit vel'5chillende titels. Watineer een nieuwe siratbaarstelling iii
het leven wordt geroepen. o teeti bestaande wordtiangepast. nioet de vraag warden
beantwoord waar de betreffende delictsonischrijving iii het Wetboek van Strafrecht
tiioet wordeii gepla.irst. Bij de Oilizettitig r.111 de richtlijn witwasseti is een tiletiwe
titel in het \\·etboek gevoegd. De plaarsitig onder de begutistigingsdelicteii werd
otiwenselijk berondell liu het witwassen van voordeel uk eigen tiiisdrijveii 111ogelijk

nioest zijn  op  grotid  van  het Europese  besluit. "" Hieruit blijkt dat de natiotiale
wetge\·er itit eigen beweging deze stap zet, hetgeeti vanuit wetssysteniatisch 00gpi1lit
te  waarderen  is.'4"  Bij  het  kaderbesluit eurovalseiiiutiterij  iliaakt de  wergever eeli
atidere ativegiiig. Het wederrechtelijk iii oniloop bretigen vin geld - waarbij dus
geen vals of verval3t geld is betrokken - wordt geplaatst iii titel X Sr. 'Valsheid iii
11iu1itspecifii eii tiiutit- eti bankbilietteti' 14' Expliciet blijkt dat de wetgever vati
tiletitilg is dat de betreff-elide bepalitig zo liall\\ aansluit bij cle overige valseniunterij-
bepalizigeti. dat hij de pl.latsitig iii deze titel toch juist achi.141 De keitze is vatiuit de
inhoudelijke saiiietiliatig a.inschouwd niisschieii Iiiinder helder. wel blijkt duidelijk
dat de wetssystetiiatiek als karakteristiek vati het tiation.ile strafrecht een bewlist
.zatidachtspulit ran de wegever is. Voor dit onderdeel vati het orilintatiepzint geldt
dati ook dat blijkt dat het voldoet aati de karakterschets v.iii de inateriEle oriftitatie-
piltiteli: her is eeli arguiiient bij het liiaken vati een it-wegitig

Eeti derde eleiiietit is het otiderscheid ttissen illisdrijveii eti overtredingeii. 1)it
verschil speelt op Eiiropees tiiveau geeti 101, \T·.7.irdoor her de lidstareti vrijstaat de
delictioiiischrijvitigeii naarianleiding van Europese besluitvoniiing in de eindfase te

137 Iii her k.uerbe,luir euros·alve,iiuitterij \\·ordt alleeii ge0proketi ,·1,1 '111,·oere,i' eii 'uin·oereti'. Zie § 7.4.5.

m K-.ini ·imik'Lm // 2111111/111. 27 494. m. 3. p. 4-5.
l 3H 3 7.4.5. C )\·erige m „ orilt docir m iddel \·ati eeii N (1 I:a %·,iii W Uzii:i ng (A,im·r·stti k LY·ii 11 21 )(111/( 11, 27 494,

11 r. 6) .irtikel 444 1 Sr iii 0,·eree, 17 xm i,img ge braclit I i iet .ir[ikel 21 19 Sr  ·.ithet reti de citiN hrij,·in g \·.iii de
geili·,1 * 11 ge n i ii he r ,im Lei . H ie rbi.1 beroept de 11 i in i  ter zic·Ii ui tdi·tikk el i i k c ip ile \\·et,9·*reii i,iriek . V erge-
Ii.lk K,ti,iri,ttikkeit // 2111 111/1 11. 27 494. lir. 5. p. 6. Zie § 7.4.3.

139 1 )e Ne,le i latid,e regeritig ki,ti zich pim 1,1 \·111,le 11 m clit otiderileel ,-,iii ile richt hjii. Zie A 5.3.1.
1 41 1 ( ), erige 114 131 ijkt Juidelijk de pragii i.itt:che iii stelli,ig ,·a ii ile liatio n.d e „·etge,·er. 1 )e begutistigi iiI,tite 1

heeti Moner XXX. de i,ieit\\·e N·it\\·astitel XXXA. Strikt gem),iieti zw de tileit\\ e tite| 111oe e,1 71.111
\·oorzieii \·,111 'XXX1'. 1)it zou ecliter tot problemm leiden .iatigezien dit iiwiinier reed+ aaii eiikele .11-
gellieeli \\·erkell,le bep.ililige,i i, t.,egeketid.

141 5 7.4.4. Lie ook V.iii Keiiipeii 21)(13. p. 252.

142 4 7.4.4 e,i K.,im·rstic£'i'cit /1 21)(HI/Ill. 27 494. lir. 3. p. 6.
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kwalificereti op de \\·ijze zoals zij die weiiseli.ik achte,i. Vatiuit het eigeti systeeiii kati
iii de eitidfase een ketize wordeii getiiaakt. Stel d.it iii een Ellropees beslitic st.,at dat
pogitig toI cell bepa.ild gedrag stratbit.ir iiioet \rordeii gesteld. Iii de eitidflise kati
Nederlmid optereti voor de invoer vaii eeti 111isdrijt. Een atidere tiiogelijkheid is dat
iii de tiatiotiale strafu·et eeti overtreding wordt itigerog1rd waai·bij de pogiiig irordt
vcr\\·erkt iii de betreffeiide delictsoiiischrij\·itig. Hiercioor blijft her Algetiieeii 1 )eel

rati her Wetboek rati Strafreclit \·rij \·aii Etirc,pese iii\ loed.
Het laarste onderdeel van de wetssyste,iiatiek hoildt verbatid tiier de stratbe-

dreigitig iii rersi-hilletide stratbaarftellingeli. Bij de c,ilizettilig r.711 de rielltlijil \\'it-
 ·asseti overweegt de lilinister dat - als <inderdeel v.iii de  trafrechtsplegi,ig - de
stratbedreigitig eeti otiderwerp betreti dat erg wi,idt bepaald dc,or de traditie eil
cultuur vall eeli s.1111eillering. 14.' 1).it betekent niet dat geen rekening 11]oct wordeti
gehouden iller de regeli,ig in atidere (oniritigende) landeii. zeker niet \\·aniieer hat
centraal st,1.11ide [henia een sterke iliternatioliale diliietisie heeft. 144 Bii het zoeken
naar de juiste stratbedreiging baseert de tiiitiister zicli iii het geral ran witwasseii iii
belatigrijke illate op "(...) de verhouditig tot de geldetide stratiiiaxitiia rc,or atidere.
ver\\ ,ilite delicten. Hieruit kati eeti beroep op de systetiiatiek wordeti atgeleid.„145

Uit de werge\·itig die strekt tot itiiple,iientatie \·.111 her kaderbeeluit euro\·alsetiiutite-
rij blijkt ook het belatig van de svsteniatiek. Voor de ilieziwe stratbedreigitig iii
artikel 21() Sr zoekt de 11iinister a,insluititig bij de stratbedreigitigen die zijn gesteld
op verinogensdelicreti als diefstal en verditistering.14" Uitdrukkelijk. en 111eer ti,tida-
tiietiteel, zijii de overwegiiigeii bij het bepaleti vaii de stratbedieigiiig iii artikel 213
Sr.'47 Door de verhogitig van de stratbedreigitig bij valsetiizinterij tiaar aatileiding vati
besluitvoniiing iii de Europese Unie verandereii op dit putit de verhoudillgell
bititien het strafrecht. 1)it noodzaakt tot eeti vergelijkitig van de stratbedreigitigeti iii
v e rs c h i l l eti d e d e l i c t e i i . 1 ) e 1 i i i ii i s te r v e nd · ij s t e xp l i c i e t ti a a r re c h ts z e k e r l i e i d e 11 1 eu ll t s -

gelijkheid, tiiaar de wetssysteniatiek wordt door deze keuze ook gedietid.'48 Hierbij
14,1

iiioet eveneetis het proportion.iliteitsbegitisel worden getioetiid. Watineer de
evetiredigheid tlissell tiiicidel eii doel eeti leidr.1.id A iii her stelsel van sri.iffeti. \\oidt
daarniee ee,i gelijkwaardig oordeel gestitiiuleerd eti dat ondersteutit de wetssys-
tel 11.1 tiek .

Het is intiiiddels gebruikelijk om iii kaderbecluiten eeti ininitii.1.11 strafiiiaxi-
illulli voor te schrijveii. Vati Ketiipen sigiialeert niijns inzietis terecht dat hierdoor
onder andere -(.. .) het evenwicht in het tiationaal straffenstelsel wordt verstoord,

bijvoorbeeld doordat voor otigeveer eveti ertistige teiten sterk versi-hilletide straf-

143 Zie 3 5.4.7. Ilierbi.i ticeitit hij o,erige,1, o ik cle .rr.itioeniering.

144 5 5.4.7.

145 K,im,·r,ti,£'1,·it // 21MW 1,111.27 159. ir. 5. p. 19.

14(, 47.4.1/).

147 & 7.4.11,.

148 Lie i 6.4.7

149 Zie 1 8.3 2
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iii.ixiti-la koti,en Ie gelden. "131' Dit is ,titeraard alleen eeti probleetii watineer de
111itiitiiale niaxi111uinstrat-uit het Europese besluit hoger is dan de ticitioiiale siratbe-
dreigitigen voor vergelijkbare delicten.13' Hieruit kati worden at-geleid dat iii de
voortase de aandacht moet uitgaaii naar een, iii verhouditig rot de stratbedreiging op
foortgelijke delicrell ill de natioiiale strativer, even hoog ok-lager tizini111.7.11 strafl
1113> 1111lll 11.

Bij de kezize voor bepaalde begrippen en stratbedreigingen lait de wergever zich
sotiis inspireren door een regeling in bijzondere wergeving. Naar aanleiding vati de
piraterijverordeniiig richt de wetgever zijii aatidacht op artikel 337 Sr. Bij soiiiiiiige
wijzigitigeii die hij doorvoert, zoekt hij aansluiting bij de Betieluxwetgeving, de
Auteurswet 1912 en de WN 12.152 Her is tiiet onbegrijpelijk dat de wetgever vitiuit
de behoette aan thematische coherentie aansluiting zoekt bij bijvoorbeeld de teriiii-
nologie en de stratbedreiging vati andere wergeving indien de illhoud en doelstelliiig
van de artikele,1 iii grote 11iate overeetistemmwi. Hierbij nioeten wel twee kantte-
kei}ingeti \\·orden geplaatst. Zo is de keuze voor her tieerleggen van een bepa.ilde
probletiiatiek iii bijzondere wergeving veelal gebaseerd op de behoette aati een

specifieke regeling. Aansluititig zoeken bij deze bijzoiidere wetgevitig is dus iliet
altijd aaiigewezen. In de tweede pla;Its kaii het streveti naar theniatische coheretitie
beteketien dat .ian de wetssyste,iiatiek iii her Wetboek van Strafrecht afbreuk wordt

133
gedami.

De a.indachr voor dir otiderwerp als otiderdeel van her beoordelitigsschenia is
ingegeveii door de wijze waarop de wergever iii de oilizettitigfpraktijk ciati bepaalde

Europese besluiten uitvoering geeft. De thetiiatische coherentie kan een argunient
zijii dat bij het liiaken van eeti bepaalde keuze. bijvoorbeeld otii niet aan te sluiten
bij de wetssysteniatiek iii het Wetboek van Strafrecht, wordt 111eegetioiiien. Wat 111ij
betreft is her geeii dwingend onderdeel van dit orientatiepunt.

8.3.5.2 Eeti bijzonder aspect van de wetssysteniatiek als niaterieel orifntatiepunt:

atiticipatie op de autonome uitleg door de strafrechter
De autoiioniie van het strafrecht ziet op de bevoegdheid van de strafrecliter om een
eigen atitotionie invulling aan begrippen te geven, ook al stanimeti deze uk midere

rei-htsgebieden (niet nanie her privaatrecht) ofkonieii ze aldaar voor. Strafrech[be-
134grippen liebbeti eeii eigen betekenis, otigeacht de oorsprotig.    De natioiiale wetge-

1511 V.„1 Kei,ipeii 211(13. p. 254.
151 Vergeli.ik kaderbe litit 2(1(12/946/JBZ vati ile 11„.idd z.m 28 110;·eliiber 211112 tot \·erverkilig \·ati her

cir.,frechrelijk kadei-wor ile besti·ijilii,g n.n hulp,erleni,ig bij illegale bintienkoiiivt. illegale doortocht
eii illega.11 ,·erb lil <(P/,E(.; 211(12, L 32811). In dit k.,derbe,litit u·orden Lie lidstaten verplicht mc,r ee n be-
p.ialde gedragitig eeit Ii,ini,ii,ile tiiaxiliiumstr,it \·oor te ichrij\·eii (artikel 1 lid 3). iii lid 3 \i·orilt opge-
i i i e r k t d.i t - 0 11,·l e r be p .i al,l e \·oori\ · a a ril e t i - ih e si ratbe d re i gi i 1% 111 a g \\·ord en \·e ri a,1 g,1 \\·.i n n e e r d a t t i o il i g

is \·oor 'de coherelitie van het liaticiliaal straffetiftelsel'. Lie ook § 3.5.3.1.
152    Ziebi.l\·ciorbeeld § 6.4.4 e„ § 6.4.6.
153 Vergeluk & 6.4.4.

154 Zie 1)eliteerxsetii.111  1985. p.  1. Zie \·oor de 'glijilelide' beteke,i,s eii ,·an het begrip autoilotide 't Hart
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ver kati op deze bevoegdheid van de strafrechter.inticiperen bij de vornigeving vati
het natioiiale liiaterifle strafrecht. Voor zover de wetgever zeker wil zijn ran een
uitleg door de rechter die past bintien her strafrecht. is het wenselijk dat eeti auto-
11011ie uitleg wordt voorkometi. Dit beteke,ir dat iii de wet de voorkeur liloet
wordeil gegeve,1 aail het gebruik van strafreclitelijke begrippeti.

Gezieti het bovenstaatide is deze anticipatiegedachre zeer 11.iti\\ r erbotideti illet
de wetssystetiiatiek. 1)e bijzondere aandaclit roor dir asped vati de wetssysteiiiatiek
is tiiet zonder reden. Iii de eerste pla;its is ilit deel 2 gebleken dat ill Europese besli,i-
ten regelliiatig teriiieii wordeti opgenonieti die in Nederlatidse wetgering tot her
privaairechi behoreti:" Gelet hierop 11ioet 111ijns itizieiis wordeii voorkonien d.it
deze atiticipatiegedachte verdwijnt onder de algeiiiene iioeziier van de \\·etssystetiia-
tick zoals hienoor aaii de orde is gekotiieii. In de tweede plamits wit ik wijzell Op her
t-eit dat bij het otiderhavige punt her kader wergever-rechter van belatig is. Het
element r.111 de rechiet- otitbreekt bij de wetssysteiiiatiek zoals iii § 8.3.3.1  is behaii-
deld. Als la.itste sluit deze zelt-standige bespreking aatibij de suggestie dir de Europe-
atiisering vanuit eeti helikopterview 1110et wordeti bezien, rechtsgebieden en be-
leidsterreineti overschrijdetid.15" Met deze drie argumetiteti is de reclit\·aardigitig
voor bijzo,idere a.indacht voor de anticipatiegedachte gegeven.

Wat is de betekenis van anticipatie vall de wetgever op de autonoiiie uitleg
door de strafrechter iii het beoordelingsscheina? Aati de hand Van de eventuele
ruinite die de ilatioiiale wetgever iii de eitidfase ter beschikking staat voor het liiaketi
van eigen at-wegingen, kan dit aanvullende orielitatiepullt worden geillustreerd.
Tijdens de parletiientaire debatten over de wet 111ede naar aanleiding vati de pirate-
rijverordenitig speelt de vraag of een uitspraak iii een aparte inbreukprocedure is
vereist voordat strafreclitelijke handhavitig.1.in de orde koiiit. I)e tiegatieve beant-
woorditig v,in deze vraag wordt otider andere beitivloed - zo stelt de iliitiister -

door het feit dat de Nederlandse strafrechter zeltstandig kati vasistellen ofersprake is
van nageniaakte of door piraterij verkregen goederen:57 Iii het verletigde hiervan
tieetilt de Nederlandse wetgever alstatid vati douatierechtelijke begrippen uit de
verordenitig. De niinister vindt dat deze teveel beperkingen met zich bretigen, en

211111. p. 241-242.
155 7.ie § 5.5 eii § 6.5.

156 1)it u·orilt docir de R.m d ,·aii St,ue en het k.ibi i iet - m .iii:el netie 71 11 - bel i.iii rukt ti.idetis cle lie norile hi ig
\·ati de \·oorstelle,1 die uit de E u rope ve Colii·entie zij 11 ,·oortge\·1 oeid. K,lilict·.,Ni k,1,·it /1 3 K )3/( 14. 28 473,

Iir. 35. p. 9: "(...) \·0(,r de optiiii.ile beharrigitig \·.iii de Nederlaiidse bel.ziigeii lisl (...) titeer daii ooit
iioodzakelijk (...) oill tij,ligeen brede (1 neer bele icister·relite, i om # atte,ide) onderhatidell 11 **trategie u i r
re zette,1. 1)e koppeling ,·.111 bel:id<terreineit \\·orilt sterker. litet allee,1 inhoudelijk. itia.ir ook iloor de
1,·117 e \·.111 be,juiti·on liitig op Europees 11 ivem. 1 ).it Lt\\·Itigt Ned: 1.11 iii M eeli betere ilitertie co81-diliatie
eii prior,reitstellilig. (...) Kabiziet eii tilillisters zoiice!1 hieriti \·er.ilidertiig kiliine,i bretige,1 door eeti
duille|iike getiteen,cliappe Ii.ike visie op Europa exi ile Ne,lerl,ilid +e in brelig m Eurcip.1 eii d(,or eeli tudi-
ge minsteriele inbreng ,·ia de atiibte'Uke vertegetiu·ooriligers (...). 1 let is 0.11 het grootsre bel.alig dat .al
in het ,·oortraject op het hoogwte pc>litieke tli\'e.lU colirditiatie 61 4turi,ig pla,it„·i,idt." I)it geldt ook
\·oor de Ii.itio n.ile parleiiielit.iriers. Zie k-,1,1 1<·rstill't'  71 11 211<)3/114. 28 47.3. m . 35. p. 111.

157 4 (1.4.2.
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sluit daaroni aaii bij de terliiinologie uit artikel 46 Sr. Hieruit blijkt dat de anticipa-
tiegedachte een bijdrage kati leveren aan weiss\·steniatiek.

Uit het roorgaatide kati warden atgeleid dat de natiotiale wergever iii de eind-
t:ise - itidien IicI Europese rechtsilistrullient dit toela;it - beter kall kiezeti voor eeti
gebruikelijke strafrechtelijke tenii. Hiertiiee verkleint de wetgever het risico dat de
sti.ifrecliter iziet-Ati.it-rechtelijke begrippeti .iutotiooiii Lii[legt eil d.,aniiee (OilrOel.,at-
baar) atif,ijkt rail het Europese instruillent. Aldus wordt tevetis voorkonieti dat iii de
tiatioiiale rechtsorde voor 661 begrip twee beteketiissen wordeti gebruikt. De atitici-
peretide houdiiig ran de wetge\·er konit indirect naar voreti bij de otiizetting ran
bet kaderbesluit eurovalsetiiunterij. hi plaats van 'iii bezit krijgen' uir dit besluit staat

-. 13hiii de 11.itionale wetgevitig de terni 'voorhaliden heett . De Nederlatidse werge\·er
coii tateert dit otiderscheid niet, iii:,ar itit de wetshistorie blijkt dat de weigever
'voorhandeti hebben' iii de Wetboek v.iii Strafrecht gebruikt omdat beter geeii
aa,isluiting  k.in  \\·ordeti  gezocht  bij  het civiele recht. 1"'  Wederon,  blijkt  dat  de
toegevoegde waarde van de anticiperende houding van de wetgever zich gesterkt
ziet door de \\·erss\'steiiiatiek op ter,11itiologisch niveau. Het hanteren vati eeti
eeridiiidig sirafrechtelijk begrippetiapp.11.1.iI koiiir dk 1.tatste otiderdeel van de \\Tts-

systetiiatiek te,1 goede.'"'
Het zoorg.tatide heeft betrekkitig op llc eindfilse. 1)at is Iiiet vreeiiid aangezieti

de lidstatell zich vee 1.1 1 verb iii deti tot ee 11 resultaatsverplichtitig die zich richt op het
bewerkstelligen Vall illitlitiiunihannonisatie. 1)e verhouding russell beide fasen leidt
er echter toe d.ir de itizer tijde,is de otiderhatidelitigeti op Europees niveau itioet zilli
gericht op het opneiiien r.iii eeti - voor Nederlatidse begrippen - bij voorkeui
<trafreclitelijke ter 111.

8.3.6 Di· tiltillittill relliediuill-Vi·d,id/k

1 )e tiltimill,l rt·i,ic·tlit,1,1-gedach te is sterk verboliden illet de Nederlatidse strafrechtscul-
tilitr. Iii  1886 sprak Modderniati zijn bet-ianide woorden over deze tiationaal strat--

lilirechtelijk karakieristiek uit.   eli toi op de dag vati vandaag onderschrijveti be-
\\itidslieden  de  achtergrondgedachte  vati  deze  typering  v.iii  her  strafrecht. ",3  1)it
houdt in dat het strafrecht [enighoudend iiioer worde,i ingezet. 01-iii ieder geval dat
het strafrecht is beperkt. Als scherpste (illaclits)illiddel vati de overheid otii in het

ID 1 7.4.(,

15" IicI betreti Lie \\,Vig:11% \.111 Lic lielilipbepali,igeit. K,im·i·,titkki·it // 198<)/<Al. 21 565. iii. 3. p..3.

I (,1 1 Zie .iaii\\1171:ig SK A,·dR.
1(,I #mt/1 MI . p. 1 ('.
1(,2 Zie bil\·ciorbee!,1 ile tiotitie turo.trafre,·h[. A.illicr.,ti,L·£·(·11 11 19 )8/99.26 65(,. tir. 1. p. 2: /1,1,1,1,'hilet'11 1

21111.3,114. tir.  11). p. 47 1 : Kilm·i·.,titkkeit /1 211113/(14. 28 47.3. tir. 35. p. 4-5: "liet k.it,ilier i. \·m ilieii, tig
d.it om 0 1.1 cie i i,le ii.ile\ i,ipd r.1 n g of oti[oere i ke iide besti, u rlijk e lid i id h .„·i ng i .i ii or,le i ii i }64\\·etge\·i fi g i ii
& Ilds[.1[ell 11]e[ 111 ee M in.t.iii tie ilioer \\·orde i ge p,ireerd door i iii ddel \·ati regelgemigilie stratrechte-
luk l>p tre,1 eli litiii ie n ,!trec[ liaxidbereil. brecigt. Als ultilliuti) remedi m 11 kati liet itratree lit H·orden ge-
haliteerd in her ge h :el \·.iii h.ill Lih.1,·i Iigsi livt u m citret i. " Z ie verder I )(111 1 er H,m,h·/ult'('11 / 2(1113/(14. tir.
Ic). p. 9511 e n 474 Cilie,le iii de :c>,itext \·,iii E,ircipee,  tr.,freclit). Vergelilk wik B.it e..1. 21*12. p. 16419, iii
eeti opeti briet-\.111 +tratk,·lit#spect.UNe„ eli cricilitiologeti.
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leven v.in burgers te grijpen, nioet de itizet van deze wijze v,111 h.indhaving lilet
reserves en zorgvuldig geschieden.

Bij de uitwerkiiig vati ithilmmt remedittill als onderdeel v.iii het beoordelings-
scheilia is echter ook een schets vati het huidige sirat-rechtsklitiia,it tiodig. hi de
hedetid.1.igse sanietilevitig gaar veel .1,ziid.iclit ,Iit iia.Tr (ller ge\·od r.iii) 011\'eiligheid.
Na de terroristische aatislageti op burgerdoelwitten iii het begiti \·ati de 21"' eeti\\' is
de politieke prioriteit zichtbaar gelegen ill het bestrijden v.iii gedragitigeti die de
veiligheid dreigeti aaii te tasten. Het strafrecht wordt als eeti uitertiiate geschikt
111iddel aangemerkt. Het gevaar is ecliter retel d.it het strafreclit wordt oven·raagd.'"'
Dit kletii[ te nieer iii de context van de Europese Utiie. 1)e veiligheidstlie,iiatiek
itiipliceert, gezieti de ketitiierketi vati de oii\\·etiselijk bevotideii gedragitigeii, veel,11
eeti iiiterstatelijke satiietiwerkitig. Bimien de Europese Utiie biedt her scre\'eti tiaar
eeti hoge niate v.iii zekerheid iii eeti ruinice vati vrijheid, veiligheid en rechrva.ii·dig-

1 ,4heid voldoeiide aaiikiiopiiigsputiteii 0117 de strijd tegen 'het kwa.id' .7.111 te g.1.711.
De oorzaak van deze veronderstelling schuilt iii het pritiiaat dat wordt toegeketid
a.iii veiligheid.'"' Toetsing aaii subsidiariteit en zin proportiotialitek leidt veelal (bij
voorbaat)  tot de positieve beatitwoorditig v.iii  de vraag of eeii getiieetischappelijk
op[redeti vati de lidstaten van de Europese Utiie is a.itigewezeii, of daarbij her
strati·echt  tiioet worden betrokketi,  eii of de  inaarregel een  instrutiietiteel  karakter

liioet dragen.
Wanneer burgers wordt voorgehouden dat het bestrijdeti v.iii alle vornieii van

1(1,)

(zware) crinzinaliteit tiiogelijk is,    zal het verwachtingspatroon vati diezellde bur-
1(,7 1gers groot zijii.    itidien de verwaclitingen niet wordeti waargeiiiaakt, zal her ver-

trouwen iii zowel het strafrecht als iii de Europese politiek afiietiien. 1)at het uit-
roeie11 van alle vornien van (ertistige) criniinalitek niet inogelijk is, lijkt bij burgers
en overheden geeti rol te spelen bij de waardering vaii het futictioiiereti vati her
strafrecht."'M De schuld wordt veel.11 toegedicht aati zii[voeritigsitistatiries, ""' hergeeii
niet leidt toI het bijstellen vati de ambities op her terreiti van het strafrecht.

Er is nog een ander punt dat de 1,/tillitim li·uic·dim,1-gedachte iii eeii atider dag-
licht plaatst: iii de praktijk van de natiotiale wetgever bij de oilizetting vall Eitropese
besluiten iii de Nederlaiidse rechtsorde kotiit her t11t111iit111 ic·mc·diti,//-kai-akter - op

163 Zie Klip 211(15.1, o,ider .1!idere p. 1 en 4. Zie <ic)k (:or·v[en, 211 15. p. 289.

164 Klip 2111 5.i, p. 7-9. Zie ook § 3.4.3.4.

1(,5    4 3.4.3.

10 Her .lillbiere,1  ,·.111  eell  ilau\i·eli.Ik0.  ok- .relliger.  titer  [e  \·er\\·:zelililkeii do,1  C.Irtikel  29  VEU.  :91  de

iii#-ul |ilig,lie daara m \ ord r ge ge,·eli) iv geeti goe,1 ,·oorteketi. Klip 2(1(15.i. p. 4. Zie ook 4 3.4.3.4.1)it
doel is tiog 9teed* her uitgangspunt (§ 4.2).

167 Zie bu1O0,·beeld l)e Hullu 211(lilb. p. 1 1. Verge'llk § 3.4.3.5.

168 Klip 11·Urt ill zijii M.1.1.tricht,e oratie m clit ,·erb.111,1 <,p lie I.,ak \·.iii cle .tr.itre,·h[„i·:[eti.:11.1p: "1)Jar ligt

r·oor.il een iii. amhappeluke t.tak: het ,·oorlichieli I·.111 Lie unie,11:1·1116: o\·er \\·.it ,\·el eli 111:t k.iii. Bly\·e,1
 ·ijz m cip ti·i re n e, i ge volge n en de j ili ste ,·rage i i op„·e rpe 11. ook .16 di e ui tie g   ·.it b liKer d il itrt. A le po-
litici patiklare ciplo,siligeli \-rageti die er tiier zuil. il.111111(,er er ge.111[i\·ooril \\'orilell dat zulk. met kai.
Klip 3111)5.i. p. 4.

169 Zie Buri,111.1 2(1113. p. 75 en 9.3 (13urit,11,1 beperk[ zicli toI .le fr.iu,1:- eli [errciri<i,ieliestruditig): (;roeii-

huuse,11987. p. 53: Klip 3Ah. p. 2.
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zijii z.iclitst gezegd - tiiet alri.id tot zijii recht. 1)it is reel.11 te wijteii .1.111 de liatiotiale
„'etge,Li . die ,·ci·det g.,at d.ill ,\ .1.irti,e hij 111i,11111.1.il A \erplicht.' "

up grc)Iid v.iii bo,·etist.7.1!ide vitil,irie0cher0 ri-ist de vr.iag waI her liut A \'.iii her
 ,ptielill'11  ·,iii de ilitil,1,1,1, rcilic·diti,ii-ged.iclite iii liet beourdelingsschetiia. 1111 degetieii
die eeti grc)<,t beroep op het etrati·eclit dc,eii - 111cde met alA doel het streveli tiaar
rei l igil eid - Oo k degel le ll zijil di e zo li de,1 moetell to erfeti .1.111 deze gedachte. N li de
idee acliter eeti tertigliotidetid Strati ,Ch[ 11()g Steeds \\7)rdt oi]dersteutid.'  ' kletiic liet
illijil# itizieil:jitist gezie'ii het \·c,c)rg.latide de, Ie tlieer c)Ill deze k.irakreristiek \·ati liet
11.lti(111.ile \Il.lfi ec ht op Ie 119111211 ill |let FCheill.1. 1)2 11/11,11,1,1, rii,it·dimit-ged.iclite laat
de rilillite \'0(,r cell eigeti ill\·zillitig, m.1.11 bera[ telketis de confrotitatie mi't de
gre 117,11 r.111 |let itrat-rec|it. Uitgaligsptitit A d.it de ged,whte iii iedere tijdgeest. di14
ook iii de hitidige. k.in leideti tot Cell \\'elover\\'oweli itizet vati her ctrafreclit. alleell
- \\ elliclir - „ , b.iob fati eeti nice! hede!ich,ALDC beti.ideting.' 'lle tlati011.1|C \\'Ctge-
\·el' 111(,et \\·el 7elt- de d.1.id bij her wooid \·c,egeii.

1 )e retlectie op gratid r,iti de Nederl.itid0e 11/timittil nilic·dititii-gedachte - .ils
1.1.itfre 111.iterii·le (,rictitatieptitic - 11ic,et bij de .ifi-(,lidilig \'.1,1 de \'oor- eil eitidf:1%
p|.1.it0\'ilidell. 1 )e toegeroegde wa.irde \·.1,1 dit oriftitatiepuiit whililt ill de 11(,odzaak
e .iii Iici op,11.iketi ,-al] eeti tor.ialbal,itis. en de extra wa.11-borg die daaniiee iii her
le\Cil i\'(,1-Lit gel-()epell.

Itii lier (,ptii,ikeii \':iii de tot,1,1117.il,ilis 111(,eteii t\\·ie iii\·eatis wordeti i,lider clici-
deii. I let eerGte tiireati ie de cc,ticrete sti:itbaarwrellitig. Hoe luidt het oordeel 0,·et·
liet revii|ta.it \·.111 alle afu·egiti„eli tezatilell die ee,1 1 01 liebbeti gespeeld iii de vour-/

eii eiiidtiise? 10 her reftilta.it vold<,e,ide tertig.11(,Lideiid gezien liet feit dat (de itizet
\ .711) hit Gtr.ifi-eclit is beperkt? Bii de bcooi-deli,ig vati eeti Eziropees itiitiatiet-d.iti „·el
\\'etge\'itig 11.1.ir .7.1,ileiditig rati eeti EL,ropeew beslilit Z.11 .1.ill de h.ind \·.iii het legali-
reitvbe"ill„1, her whtildbeginwl eii de \\·etssysteliiatiek. de a.lildacht uitg.1.111 11,1.11-r'

clelilelitell die ,7,01· her betreffelide 111.,teriele  ,rielitariepulit r.in belatig zijil. W.111-
ticei bi.irc,(11-1,ce!,1 her sclizildbegi,ifel a.iii de „ide is. z.71 de aaii\vezigheid dati „·el
.iti\·ezigheid v.iii flibjectiere be9tatiddeleti iii de belatigitellilig ftaan. Hiertiiee otit-
ft.7.it tic,g geeti beeld \·.iii de gehele Atratba.irwrelli,ig. Alle bestanddelen uit de delicts-
011)uchrij\-itig \-ortiieti de grond roor de etrati-echtelijke acitisprakelijkheid eii zijii
bepaletid rool- het begretizeti v.iii eii itihoud ge\·eii .iall de gedraging die strafu·aardig
wordt ge.iclit. 1 ).1.irbii is r.iti belatig dat (,ok .irguiiienten een rol kii tinen speleti die
als zc,daitig tiiet zijii opgeti0111211 iii het beoordelitigssche,11.1.'-' Het is itiiniers iliet

1711 /.le '- 5.6 Imer her ciog „p |ier t\pe *tr.it'u .1.irilig ge.,clit gcdr.ig mil·ilt ee,1 ritiliie delictvili#,lini, mg
geti,rlitilleci·,13 : * (,.6 (,lilideli.lk n crilt d.it ,1: mmi,[cr \·criler \\·el}4r te g.1.111 ,!.1,1 de 111, igelijkhed, 11 die ,le
w·.it\\:tge\ilig b,it,J):  . 7.5.

171    /,c \ fierl,(1(i[ 1(,2.
1 72     1 ).It k.iii 1,11\ i,„rbi·elit let,leli rcit eeil .mdere i,emic,ilitig \ .1,1 ile ged.1.hte die .1,·hrer 1,11,11,1,1,1  tr,11'.,1,1,1,1

., hul|g.1.It. 1(, hrelt 13(ill[ellier , c,cir c,Iii. ge/len |ler |lutilige \elligheid:Qtre,en. met meet- re .prekeli c„er
de „eli. \ „cir :eli  terughoilite,1,1 .[r.ifi·:,·hi. liu .1,hi het begnp  gelc,ofu.1.irilig  tratreclit  beter. /.ie
11•,iltellier 211413. 1,.  1 52-155.

1 -.5     1-1 k.111 \\iii·dicii gcd.1,11[ .i.iii tizeer  ilideige.,hil.te .irgililitmeli /, i.11% Her,hi.torie eli reclir,gilitklic·Ill.
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gezegd dat de iii § 8.3 geldetitificeerde oriftitatieputiteti conipleet zijii. Eeii uitput-
tetide reeks is niet beoogd. 174

Bij her optiiaken van de toiaalbalans kati ee,1 t\\'eede tiive.iii I,·orderi otider-
sc heideti, nanielijk de stratbepaling i 11 de context rail bel.ingrijke, gelijktijdig plaars-
vindende olitwikkeliiigen iii het stratrecht. War is het cutiiulatiere eflect vati be-
staande en voorgetionien wergeritig die veratideringen iii 111aterieel strafrecht be-
werkstelligt?'75 Onder wetgeviiig versta ik iii dit verbatid ook ititeriiatiotiale (iticIii-
sief Europese) regelgeving. Uitgangspittit is dat oiitwikkelingeti iii hit strafreclit
"(...) elkaar benivloedeii en versterketi en daardoor tezatiieti tor wezetilijke veran-
deringen leiden."17" Op groiid vati de tiltit,11,111 rt·,111'ditt,li-gedachte kati de wergever

toI her oordeel konien dat liadere doordenkitig V.in de otitwikkeling vati het strat.-
recht nodig is. Hij kati trachten de gesignaleerde tendetis - indien nodig be\·otideii -
te stureii. Met iedere wetgeviiigsactie wordeti ininiers tiationale strafreclitelijke
waardeti bestendigd dan wel losgelaten, eii daartiiee wordt te\'etis kle,ir gege\·eti .1,711
her gehele hedeiidaagse eli toekotiistige strafreclit.

Watitieer liier de ativegingen op grotid v.iii de nlaterille orifiltatieputiten (eli
wellicht nog andere arguinenteii die de wergever in de gegeveii oilistatidighedell
n.ilevitigswaardig acht) 11' wordt vold.1.111 a.zii de (result.,atsverplichtitig die rolgt ilit
de) inhoud van het Europese besluit, sta.it bij het opinaken van de totaalbalatis het

liatiotiale perspectiefcentraal. Europese eiseli gaati pas weer eeti 101 speleti walizieer
de Nederlandse wetgever iii de eindfase de stratbepalitig onvoldoende terughoudelid
oordeelt, eli vervolgens wijzigingen gaar doorvoereii. 1)001- cleze beoogde wijzigin-
gen niag geen strijd ontstaan met de Europese verplichtitigeti die iii de voorthse zijii
aangegaan en welke voortvloeien uit het feit dat Nederlatid deel uittiiaakt van de
Europese Unie.

Beide voorgaande niveaus kiinnen wordeti opgevat als een waarborg voor de
tialevitig van het beoordeliligsschetiia. De 11/tilitwit remeditmi-gedachte stiniuleert alle
bij de wetgeving betrokken personen 0111 nog eetis goed na te detiketi over de
itihoud en voriiigeving van de delictsonischrijving. Hierbij kuiitien Ilet legaliteitfbe-
gitisel. het schuldbeginsel. de wetssysteniatiek en de inticiperetide houding van de
wetgever ten aatizien van de autononie uitleg door de strafrechter als anker fullge-
ren. Door een laatsre algeiiietie retlectie wordt eeti extra waarborg itigebotiwd.

174 & 1.7.2.3 en § 8.2.1.

175   Groenhuijjeti „·ijst iii zuli oratie ten a.ltizien \·ati het legaliteiribegi, fel op ile \·cilgelide *ituarie: "Al.
.111 cell Lie ill de be [re ft-ell,le CJSui 111 dan m erkilig k  ,1 lielid: coi Kiere be lalige, i \\·01·,le i i ge„·.1.11·clee i·d. iv ie-
dere be4licsiti g op ziclizelt-\#·.1.i w hijittijk re billi.iketi. M.i.ir i 1.1 \·e,1005, \·alitijd .iii d.tii [oc h & ,i [w tie
olitsta.iii w.1.1 n n her cilitiulatie\'e effect ,·m .11 le 11 i grepe„ le idr M eeti Ktrattech[.be,le litig itie tora.11 g.:eli
relaric ziieer heett niet her kla,vieke legaliteitsbegiti el. li,ie„el ile \\.lardeil  .iii  i.it begili,el 11Og well,
zowel titet de niond ah niet bet hart ku,ine,i worden lieled:,1." Zie (;roe,ihittjseii 1987. p. 48. Zie ocik
Ik Hililu !993. p. 19-2(1 en 55.

17(, 1)e Hzillu 199.3. p. 55.
177 I le 11 late rifle o Wiltatie pu litell (er·ell.1 Ix de ui tvoerill g.cri teria) zi l 1 1 111 et ge preveli teeril ,) 1. eel 1 11 i tputtelid

geheel (zie §  1.7.2.3 eii & H.2.1 ). I )e 11.irloil.ile \\·eige\·er k.iii uiter,1.ird .ili,iere .irgitii ieitteii ilibretigeit
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Vout-kotiien if beter daii geiiezen. Eeti terughoudetid nationaal strafreclit - zoals
door \·ers,-hilletide bewilldsliede,1 wordt liagestreetd - is alleen mogelijk wanneer
het Europese strat-reclit als tertighoudend ka,i worde,i aangenierkt. Watitieer eeti
Europees beglziit Ic,t zeer ruitiie f tr.ifreclitcli-ike aatifprakelijkheid verpliclit, z.11 \  )or
zo\'er tiiogelijk 1110(tet, r,·ordeti gestreetil 11.1.ir een restrictieve oliizettitie errati. 1)at
beteketit dat de liatiotiale \retgerer tiiet ilit eige,1 bewegitig zoil liioete11 overga.111
toI illroerilig rail eeti stratbaarstellitig tiier eeti nog bredere werkitigssfeer. Het is
belatigrijk d,it de toetsilig a.in de 111.iterifle oriliitatiepunten zorgruldig gebeurt. A.iii
de h.itid vati de 11/ti,lit,1,1 nitic·diimi-ged.ichte als laarste orielitatiepunt kan de totaalba-
latif wi)rdeti Lipgetii.,akt. eli kati wordeti beoordeeld ot-de verschillende afu·egitigeti
als geheel - tiaar otiist.indighedeii - eeti voldoetide terughoudetid strat-recht repre-
sente,·911. 1 )e 11/thillit,1 ni,ic·ditmi-ged.ichte tiitictiotieert daartiiee als controletiiiddel bij
uitstek. Gezie11 de coiiiplexiteit vaii de Europeatiisering r.111 lilaterieel stratrecht eii
her grote belatig dat wordt gehecht aan de lialering vall natiotiale str.it-rechtelijke
waarden. if dat ger·etist.

8.4 Uitvoeringscriteria

Iii de 11.1\ 0!getide paragraaf z.11 eeti opsoi11111itig vati eii eeti toelichting op de ziitvoe-
ritigfct itei-i.1 \T oi deii gegereii. 11,3 rcilgorde 19, \'00rZO\'el iliogelijk, opgebotirr d 11.,ar
gelatig de ti1 e \\ ,1,ii-iii lier betrettetide ci-iteriiim r.iii belati, A. hi de eelste pla.its
konwii de Criteria a.in bod die iii bride Ciseti eeii 1-01 speleti (§ 8.4.1 - § 8.4.6).
Hierbij kati otidersclieid wordell ge,iiaakt tiaar procedure (§ 8.4.1 - § 8.4.3), en
tiiotiveritig (§ 8.4.4 iii § 8.4.3).'-8 iii deze laatste care„orie is de m.ite vati algeiiieeti-/

heid bepale,id. Er wordt .itjgesloteii iliet het uitvoeringscriteriti,11 111et betrekking tot
de eitidfise (§ 8.4.6). ik illoet hierbii op,iterketi d.it de ititvoeriiigscriteria 111et elkaar
\'ei bntid k 11 111 iei, h o tideti et, dat $ 0 iii 111 ige ele111 211 re 17 vati de criteria .71 (zijdelitigs) bij

de iii.itei'it le (,ric;11 tariepil 11 Iell a.1 17 de o ide zij i i gekoi 11eti . 1 k 001 zaak Iii ervati K hiii 1 t
iii de operatioliele tiitictie v.iii de uitvoeringscriteria eti de getiieetischappelijke
aclitergrotid r.711 beide typeti criteria. ' '

8.4.1 7 ii,lio· 1,4·st"hiblia,ir/u·id i„iii kisk·,1 1„iii Etinvics<· illitiatic·"eli (·11 hi.flitittii, bii

1,4,011'titi' Z oit't'/ iit lic·t Ifile(./s of Friti,s als iii hi·t i\'t·der/,uids
1)e regeritig di ,7.igr de zoig voor eeti tratisparatit eti adeq,1.1.it wetgevitigfproces.

liuHiervoor dieiit zij iii de voort-ise de juiste docuniente,1 (de nieest recelite) tijdig.

178   A.iii Lie \oli.)rile \.iii beli.ilidelitig m igeli gecli mliclusie. wirdeli \erlitilideli teli .11,17161 1·.111 her
bel.ilig \·ali iii betreff-elide orietit.itiepunce,1.

13,)   Zie & 8.2. eli de :litri„luctie „111 5 8.3.
1 811    1)it „-.10 mik het ilitg.Ing'pitti[ 1.il destr.,freclite'like :.ititeim·erkilig on,1:1· lier Verdrag ,-al, M.1.istriclit.

7.le c,lider .ilidere K,iuic·r.,·/tiLL·t·,t /1 1995/(,6.2.1 491). nr. 4<). \ oor de mcirie ,·an Van 0, e,1.1)e 1-Icic,p
Schett. i . \'.m ,le,1 1 )„.1 . n 1 ). ( ;ra.1 t   ·.1.1 1,1 *,rdt beti.idru kt ilar de ge.,11! 1 „te. 1- le age i id.1 ei i de d .i.1 bu
belicire Iide :ritkkel i tell 2 11,re 15 d.ige, 1 ,·o ,rati .i.ilid Jill het overleg met de betrokieli lie\\ iliddle,len
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eti bii roorkezir iii het Etigels of Fratis eii iii het Nederl.inds'<'  a.in de tiatioii.ile
parletilentariers ter beschikking te Stellen. Zo kati bijroorbeeld wordeti geler op
evetititele vert.ialt-outeli. die iii eeti later st.,di,1111 eeti eigeti le,·eli klitilleil gaailleide,1

1.2eti iii enige o,iduidelijkheid kittineti resitlteren.    1,it kati iii\·loed uitoet'eneti op de
correctheid. ot-juist ilier, v.iti de oilizertitig \·ati het Europese beslui[ iii de Neder-
latidse strativerge\·iii g. 1)it uitvoeritigscriteriutii dieti[ echter ook eeti optitiiale
ge·bruikii,akitig vall de Iiiogelijkhedeti ill de vc,ortiise. Vatiuit ile ged.,chte d.it Lie
liatiotiale parlelile'litaril;rS - voor zover 11 iogelijk - wordc 11 beti·(,kkeli i n de roc,1 flise
eii dat de weiis ,·001 eeti intetifievere betrokketiheid \\01-dr gellit. k.iii ilimlen ilog
iii\·li,ed \\·ordeti uitgeoeti:Iid op de itihotid en de stilictitur v.111 de Eziropeke regelge-
vitig.  Maar da.irroor is weI liet juiste brolldocullielit nodig ill 0011 01- illeer ta|ell,
waardoor her tiiogelijk word[ de itiiplicaties voor de tiatioil.ile reclitsorile te kutitieti
()\'cl-Zlell.

De tiale\'itig vati dir criteriutii. nier natiie teti a.inzieti r.iii de tijdige beschik-
ba.irheid v,iii de Nederlatidse taalversic, is verbotide,i tiier de \vii eli de 01-,ratii0.itori-
sche sitiiatie op Europees 11ive,111. D.it bleek ook halverwege de j.,reti negetirig. IN' 111
de hi,idige situatie is bet (priktische) otiverniogen zelti iii belatig toegelic,illiti. Het
Eitropees l'arlellietic liierkt in een otitwerpaailbe\·eli,ig op dat "(. .) her beleidster-
reiti Ivall de politiele iii jilstitiele saiiie,irrerkiiig; EAMVJ op zich.illeen tiieer d.in
3(FK, vati de verta:ilcapaciteit vati de Raad in bes|ag lieellit. 111aar iliet 111eer 91:iii 5"%,

,•IS4r.iii de besluite,1 vertegetiwoordigt die hij ieder jaar neenit. 1 )001 eeli toetie-
tiietid aantal besluiten in de derde pijler'N, in s.illietillatig lilit de uitbreiditig rati de
Europese Utiie niet (vooi-lopig) 1(1 lidstaten is de vcr\\·aclitilig gerecht\·aardigd d.it
de druk op de capacitek v.iii de verta.ildietiste,i z.11 toetietiie,i.

dali de Stateli-<;elier.1.,1111 de Ncilerl.1,1,1.e [.1.11 moet:Ii H tirdeli (i\·erleg,1.1 )c Ket· re Ka,i,er g.lai ,:16 eeti
wpie ,·cr,lel- :11 lieet iit ecti w,tie a.iii \\ .1.mit[ 1,1 9 k r il.it ge.,1 4<,ed keiti-m  .1.iii bitide tide b:.lilitct i \\ c,1· ir
gege ·eli ilidieit de .Iukkeit met ruclig ziltimgele\.i·d. Zie K,Nii,i.,titki·wil ')' 5  ')6. 2.: AL)11. iii·.')44·.

lMI In algetiklic zin zilli de tilliciele I.ile,1 eli „erk[.ileit ,iii ile iii.[ellmge,1 1.111 51: (;ciii:eli.ch.ippe,1

ioor.ilvilig I )ecil,.  1 ),lir*.  Eligel#.  Fiti#.  [·i·.111*.  (;rick,.  It.111.i.111+.  N:Licti.tilli*.  1'„itilgec..  Sp.1.111, eli
Z\%·eed,. I let I'Liblic.itieblail L'em h 1 111 r wk iii de ze t.11 m. /.ic 1 w.terrA & V.m N £111: 1 2111 1.9. p. 4 (Ic): K ap-
M·,I & Vert Aire,i ,·ati -l hem.1.it 21 1113. p. 77. 1 )e |LJ.id. de C :c,imiii..ie m liet t.ul·(,pe:.1'.11·letilelit 11:per-
keli m·11 1,1 de pr·,Ati.lA gr„te'lileels tot lict 1--lige|. eli h·.11,0. 1 Miculiielit. 11 \.111 il: Uilte /1.111 J.til Ail,k
*eel.,1,·el·taliligell , m e:11 cilirrprolikellike Eligel.I.ilige i,t'l·r.111.r.,lige \enie. /.ie Kri.ret, 2111 14. p.  13.

IH2 ZU bu,·oc,rlieel,1 riclit'Uit 91 /3118, EEC;. In ile Eligel.t.ilige ;el·w l. e:11 defililtle u. 11  1,1,7„·rt)'' lipt,e,10-

Iite,i. d.1.11·  ·.tar iii de Nederl.111Jk i·el·ste '#(M „·erpell' *raar (§ 5.4.1). 1 lierzilt l,litkt - met gelieel I·er-
r.men,1 - d.i[ 2·011 r.,alier,le Ilier \·olit(,elide 10.

183 1)e g.111% \·,iii 7.lkeli  iii  1995.  ic,al. \ em,ii,1·,1 ,1,mr I letille  M.ikkreel  (VVI )). i. ciliu·eli ellik:  "Wu

helit,eii te iii.iketi tiiet .tilkk:·11 Lile 1.1.it kilitieii..tukkeli,ile „11\ „ileilig /1111 Cll,Illkkeli \,.1.It·.1.Iii \ :i·t.ilili-
geti o,irlireken. Zo iiie \ erralilig litet imibreekt. liebb.·ii \i ii ,)„k \.i.lk re m.ikeli ilier ..11 \ crt.,11114 .lie
.le.ht i.. Bil i,ppel-\ 1.Ikklge lezing geett deze w.ik ee,1 .milere mdruk .iii her .tu[lielitieke *tilk. 134 \ er-
geIUkii,g kom je d,iii [ot dc colicluvi dat dc \·err.ihng w,leugileluk i,.'  Zie /l,iii,1,·hitc,·11 / 1995,·'4(,. 1,1.
Hip. 4-18.

l K4 C)lituerpa.inbe,·elilig \.Iii her Europee. 1'.irle,ilelit .1.111 ile R.i.id eli .le Euri,pe#e R.1.lil b.·trett.·lide .le

rce k „111.r ,·.111.1: ruiii ire *·.iii ,·rillield. n iligheld eli re:lit\ .grill 41]el,1 eli Lic \\ 11/: (,111 de legiril m te li eli
ile doel[rell't·,idhetil er\·sii te #en[erketi. l'E 34(,.994. p. 5-8.

185 Zie olidet·.itidere E 3.5.3.2.
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()c,k iii de eitidtlise is de tijdige bescliikba.irheid Vall Europese teksteti \'.iii belang.
liii de c)ilizettitig \ .711 11er k.iderbe011,it e trovalsetiitititerij deed de PrdA-fractie de
.1.11111(\ cliiig 0111 bil iildieililig r.zil het desbetretretide Ir·etf„,01-stel de tekst r.ili her

1.Eitr<,pese be01iiit zelt  toe te  ·oeae,1.    hi lijii tiiet lier roorga.itide geefik de roor-
ketir.1.iii ce,i E,igelstalig dati wei Fratistalig docti,iietit. en een versie iii de eigeti taal.
1 )eze .1.ilibevelilig 1110et 111ijtis fiizielis .iltiid wordeti liageleetil wanneer her weIs-
\001.tel \·erb.itid 11(,lidt iliet cell Europees besluit. De bij de ollizerting betrokketi
pers ,tieti killitieti zich op deze wilze eeii krirische houding aititietiieti bij de bea,it-
\\ c,(,rding \'.iii de \·raag ot-her wers\7)orstel voldoet aaii de eisen die uit het Eitropece
besluit rc,c,rt\'Ic,eieti. De kanierledeti, 111.1,ir ook de lede'11 vaii adviesradeti, 11]Oetell 111
ft.lat „01-dell Liesteld om alle nierites vall her retsvoorstel te beoordelen.'M- Overi-
Mcil* 1+ iii JL'ze t.ir de athatikelijkheid ilier de Firriatie op Eziropees tlireail lilillitil,1,0:
Eurc,pew becluiteti wordeti gepubliccerd iii het I'ziblicatieblad. en de Nederla,idsta-
liKe \·el 4, i+ iii de regel sp ,edig vi)(,rh.,Iide,1.

N.-1.2 ti,11,(ili,it·iii.e 1„1,1 (·t·,1 1,1 ,CL·ditn· clit· 14,4·,h· l, ·sht,tt'ortitilt,i,' 111,1(,c·/ilk „t,t,ikt
1::

1 )e pc,liticke cotitext van de Eziropese U,iie is.il regeltiiatig ;ian de orde gekotiieii.
1)eze c ,titix[ 1.7.it oiiverlet dat de belic,ette .ian eeti stiel Europees hatideleti tiiet
Crt(,e m.ig Icide,1 dat retlectic op het vc,orgetiotiieti optredeti oneve,iredig wordt
betiioeilijkt.  1 )e lidst.iten. als essetitiele deeltie,iiers aati de verwezetilijking \·all de
Eiii-opewe .111ibitiew. 111oeteti de illitilte kriiget, c,iii ecti evetiwichtig eti adequ.tat beeld
te  romicii  v.iii  de  „'ijze e11  111.ite vati S.lilletiwerkilig.  1 )aartoe nic,eten  ze de  tijd
ki-ijgeii 0,11 ecti goede itidnik Ie krijgeti r.iii het betreffi·tide probleem en de daar-
\·c)(ir tioodz.ikelijke iii.1.irregeleti. (;ed.icht k.iii wordeti a.111 een tijdige ititbrtiiatie-
\'„„rzieilitig doot de regeri,ig. bijroorbeeld tell behoeve raii her ziitroere,1 rati de
gibsidi.iriteitit<,ets. Hierbij kutitieti e,iipirisi-he gegevetic behulpz.iatii ziill.IN" Eeti
.itider ,·c)(,rbeeld is het roereti \.iii debatteti tuffeli de regering et] de St.ite,i-

1.,1,(;e,ier.1.11. 1,e .itfpraketi die hierover ziiii ge,71.1.ikt \·erdietieti .iltijd n,ileritig.    oak
\\·.tilileer itc Etiropese besluitvortiiiiig olider tijdsdruk staar. Zeker iii eeti sitiiatic
\\.1.iriti de ri,1 \·.iti het Europies I'.irletiietit Iiii,ii,11.1.11 is. zoals in de derde pijler.

/1kleii,t wrrikrlicid tell a.ilizieli \·.111 de h.itidharitig ran de procedure.

IN,     711./.ie K,itit ·i.,ttit'k· ·it //2111111.Ill. 27 -1')4, m. 5. p. 2
II7

1 IX     liti Iici .1.11111:Ilicit (eli (,1117etrell) ,.iii bil, 4,<irlieeld liet k.lderlie:luir :111·Ii#.1|veliiutiteril „eril her bel.,lig-
rilk ge\<,Ii,leli ,{,it de iii.1.1[regeleti rudig \\el-,leii geticlitei, tile Ai-11,1211,21 1 111. p. 1.3). Bullc .1.1,ip.ik , .ili
tin·firifii,e \, .1, c i ik 1.111 eci) \:rli, 1,11,{e ,{i·,tk :pr.ike (/ie lizer\· i ir 1111, i,cirbeel,11). Hilll,1 & Verlieite,1
211112. p. w)4).Iici .tr.,treclit,liellr izil eelitw.il eet, 111.1.ir„-h.ippellike tillictle eli,le:·11.ilie „ .„iii. ecii
;p„.,ilge .tr.itle,·htelilk: re.1.-tie \·crii.t.

1 St) th i de iii\ ,erilig \ .iii het ilk liU c I'rt ir„,1 )| lietretti·ti de t<,ep.1..ilig \,111 ile beglii,eleti \.iii ./11.1,11.inteit ,11
1\ elirciliglield < /'b/:l  21,114. (I 3111  2117 j \\ i,rilite,i .i.iii/ieri ,·.iii mm,ipeti ,·.111 „·ctge,·ilig,Ii.mjeli,igeli
de/e \ erpli, lititig \.1 rgele,4,1. Lie „„k liler\„cir K 8.3.1.

1 911 /ie ' 8.2.2.1
It)1 \'.111 l)\eli wk \ cit,r il.i[. zi,1.ilig ile rc,1 \.Iii het lizircipea |'.irlemerit (m ile derile piller) beperk[ 1*. ile

.1.111,1.1, lit 111(,ef ilitg.1.11111.1.ir in[:rp.irleiikii[.1,re ..Ilikii„Liking. Kirm·ry/11£' ·11 1/ 211111 112. 23 -11)11. 111
2 IM. p 2 1 )C/e „ilit.1.r.'1171.111 Ileergelegli iii |let Ilicti\\C l'r·(it(,clil 11.ltim.Ile p.irlenielize,1. 3 K.2.2.1.Zie
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Voor de eindt-ase is het vati belaiig dat er sprake mott zijii v.111 ee,i re.ili0[ische
011izettingsterniijii. Een goede eii etlicietire otiizetting van het Europese beslitic is
slechts mogelijk watineer een procedure kati wordeti gevolgd die ruitiite biedt .1.111
de niogelijkheid tot retlectie. Het is otiwetiselijk watitieer biivoorbeeld de o,iize[-
[ingsterliiijii van 24 nia.indeti wordr verkort 11.1.ir - e,11 otihaalb.irc teniiijn \'.111 -  1 8
iiiaanden. zoals bij de richtlijii Iiiarktinisbruik is gebeurd.'"3 1-)at beteketit dat Neder-
latid iii de voortise nioet aandringen op eeti toereiketide otiizetritigstemiijti.'""' Her is
daarotii vati belatig dat inzicht bestaat iii de cotiipleriteit vati her voorgenoiiie,1

1%besluit.

8.4.3 ()6,til,liti,/,ti·britili,laki·,1 147,1 adi,isertitch· 01,4,1,tiscitics tit ore,litcti

Ads·iserende iiistatities kittitieti cell belatigrijke 1-01 speleti iii het tiatiotiale wet,Ie-r

vitigsproces eti iii de Eziropese/tiationile wetgevitigsketen. Zij kililliell inziclit
verscliati-en iii een bepaalde probletiiatiek door niiddel vati inforinatie ofhet bloot-
leggen vati interessatite pijnpunten:"5 Dit is iiiogelijk valluit eell bepacilde expertise
zowel te11 aatizieii vati het onderwerp (bijvoorbeeld eeti bepaalde iiiilieu-itistaiitie
watitieer het cri111inaliteit op dit terreiti betreft) als vanuit een bep.,ald pei-spectiet-op
de strafrechtsplegitig (bijvoorbeeld de Nederlandse Veretiiging voor de Rei-htspraak.
hiertia  NVvlt.).

Ten aa,izien van concrete besluitvorming kati wordeti opgeiiierkt dat iii de
voort.ise aan alle betrokkeiieii de gelegetiheid illoet wordeii gebodeti 0111 eeii Euro-
pees besluit zo zorgvuldig niogelijk voor te bereiden. Er kati wordeti gedacht a.iti
het raadplegen van de liaad v,in State, de NVvR, de Algemene R.,ad van de Ne-

.)}derlatidse Orde vall Advocaten eii de WRR. Ook de \'aste co111111issies die iii
beide Kaniers zijn iiigesteld nlet her oog op het vergroten v.111 periii.itietite .iatid.ii-hi

ook Voer,ii,iii, 211114. p. 28.
192 1.idstatei) 111 oeteli ill st,lat \#·orde n ges reld 0111 op ee 1 1 .1 i,Ne \\'i.ize uit\·c)erilig te ge, eli a.111 de E zircipe,e

,·erplichtiligeii . 1)<,or eeli re korte 011izetritigsternii. 11  ·cirdeii ile lids[,ireti <11111„dig <,ii,ler ch·uk ge/ei.
iii et e\·clititele (tiailelige) ge\·olge ii \·MI· de k\\·ali[eit im ile liatic)11.ile \\·etge\·iitg ilie +rrekr [4)t uit\'l,e-
ritig ,·ati Europece \·erplichrifige i i. Ee i i (te) korte re n 1111, i k.,11 ook leideil t (,t eeli mindel· liar,le m,p.iii-
Ililig \·.111 Lie il.trioli.ile wetge\·ers: door liet zeer st:i·ke \ e 111,):de,1,-1.1, liet 01111.1.1111.1.11· 1.. :relle,1 /e de
Ollize rtitig 11115schieti „·el uit. ( 11·erige lis itelile de ( .0111111101.- .1.111,·alikelij k , 0„ 1 de c)11 ize Iti lig \·.111 ile
mhtlij,1 iii.irkti,iisbruik zelt< 12 111.ialideii w·ocir, zie (:()M(2(1111) 28 I ilet-.. arrikel  l H.

193 1 )e l<.1.13  ·.111 State o\·em·eegt: "Itic|irlillieli kc,liieti itiet .11  eeti vel·r,i  ilig ,·.11}ilit lier \·erre Eril·(11'.1 (ip
Nedert.ind ati (...) Bij de totvtandkoniitig ,·mi eeti riclithili kan (eli 111oet) dE ook .11 worilen Ii.iged.,clit
m·er de ge,·olgeii wor Nederland eliderhah·e over de i mplenielitatie iliclu:ief-de ila.inoor litic)di.ike'll-
ke re m ii ) 11. Z o i i oili g 1110 e[ op da t litoi, ie li t ect i l a tigere i m plc ni e li ta r l e ter, 11 i.j i l \  ·ciril et i bepleit. | ).111 wk
kan reed: 11iet de \·oorbereidilig \·,in de implelii:litatie u ordeli begtinneli. Wei S[elI dir hi,ge ei.Cil .1.111
de deskundigheid en interacrie van de Nederl.ind:e \·ertegeliwoordiging liu de oilderliandeliligeli eli
met her thuistroll[.' Zie K,tim·r,·ttik£•cii 1 21)113/(14. 29 211(1 VI. F (lierilruk). P.  ).

194      111 het Haap progran,111.1 is „pgenoitieti ilar de terilitin i·oor de uin oering beter 111„e[ \\·ordell .it,ke,telli,1
op de coltiplexikir ,·m de berreffetide iii.1.,tregel C/N,Et  211115, (: 53/1. p. 2). Vergeluk 05 4.2.2.

195    1 )e Raad \·an St.ire o,iders[reept. e\·en.ils 111itii,ter 1)0111}er. h,t belmg \·ali .id\·iwur, 111 lie Eut·ope-
+e/Ii.itioii.ile i,·etge\·ilig,kete,1. Zie k-,lim·i·.,·ti,£'k·,·11 1 211114/115. fc) 21111 VI. F. p. M eit  I.J. ()i·erigelic \\·c)1·,Ir
door Europebe mftellitigeli ook op  ·erschille,ide m.li itereii .id,·ie  tiige„·citilieli. Ee,1 441:il \ ocirbeeld Lult
de grc,elitioeketi \·.Iii ile C-0111111iwe. Zie ile   ·ehite ,·.111 ile Coiii,itiw, \ our ilitcirtilatle.

196     De Algenielle 12a,id 1,1.it zich bijwta.Iii door eeti  .tiltal .id, ie,col,1,111„ies.  ·.taroilder ,le ALI\·te*comilliwe
Stratre. ht.
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roor Eziropese otitwikkelitigeti \·erdietieii ,·ernielding." - Lobb>·isten. wetetischap-
pers eti represetiratieve orgatiisaties vati belanghebbendeti die teti aanzien ran het
beti-effetide otider\f·erp oIer bijzoiidere ketitiis beschikketi iiiogeii hiei mik iliet
o titbreke ii.

Ik detik dat her iti\\iiitieti v.111 rele\ atit ad\'ies iii de zoort-a,ie altijd iii begitifel
111.ixim.1.11 ilic)et \\·orde,1 liageureetil. 1)e \·0ortitfe heeft iiiiiiiers ook eeii zelt-standige

waarde. Bij de bea,itwoorditig \·.711 bij\·oorbeeld de rraag of- Europees optreden
\retiselijk ie (cubsidiariteitsbeginsel) is de feitelijke otiivatig rati her probleeni ee,i
belatigrijke richrs,ioer. '"8 Bepaalde orgallisaties kitiitien wrillic-lit zorgdrageii \·oor de

t.'.beiiodigde gegevens, bijvoorbeeld w.intieer het technische aspecten betreft.
Ik n·il ook ilog \\'ijzell op de iiuttige stiggestie vati de liaad van State 0,71 \\·et-

ge\·iligs.iltristeli \'.111 illeet at-aail te berrekketi bij de voorbereidilig rati eeii richtlijn,
hergeeii titiiiis itizietis ook zou Iiioete,i geldeti bij eeti kaderbesluit. De achtergrotid
\·.111 dir root-stel betreft de kw.iliteir \·ati her Europese besluit zel f (eeti\·oud, cotisis-
rentie eti teri,glioude,idheid) als het bewaketi vaii de relatie tussen beftaatide Neder-
1.ilitise \\'etteliike \·oorschrit-ten en bij r,·ege v,iii ollizettilig rail het Europees besluit
Ie oilt\\·ei-peti regels.2"t' Hierbij 111oet wei wordeti opgenierkt. in lijn 11ier a.imvijzing
333 Ardlt, dat .id\·iezeii tijdig tiioeteii wordeti itigewotitien. zodat zij vaii i,ivloed

.11Ikittineti ziiii op de Nederlailds statidpitiltbepalitig:

Ook iii de eitidEise kuiitie,i .id\·iesi,rgatieii eeti waardevolle rol \·er\·tilleti.3'2 Uit
a.,tiu·ijziiig .3.33 Ardli blijkt dat de regeritig de rol v.111 adviescolleges e,i represetit.7-
riere orgatiircitie  \·an belaiighebbetideti iii de eitidilise atliatikelijk stelt rail de roor-
tase.-   N.tariliate de ruitiite tijdens de Ollizetting beperkter is. stijgt de toegevoegde
\\ aarde \'.iii advies iii de voortiise. 1)it is eeti uititig ran de tiiogelijk coii}petiseretide
\verkiti„ rati de eitidtiise teti opzichte \·an de roorEise.21 4

r'

11)7 I let lien·eti m cle 1-erste Kailier de V.i.te ('(,111,11is 1e lE 111-cipe.e S.111161\\·erking,(irg,1111<.ities e,1 111 lie

I „eed: K.tilier cle V.I.te C 'lilmiliwL Elircipe.C Z.ike,i. Zie Vcm·iii.,iis 211114. p. 28.
11)8 l.(i.al, 1. geillii,rreer,1 bi.l ile rocr ilig .1.iii her :ubricli.iriteitsbegin el. zie § 8.3.1.

1
(M Iii .wmil/itig 7 , .1,1 ile A\dIC olider .1 .r.lat J.It - i ciord.it  orilt bes|litcli 0111 eeti ber.lalde regelitig te

tiet-t-eii - kclitils 11 loft H·„1·,leli \·ei·g.Mi·d , .iii de rele\·.111[e fei[eii eli ,)111wildighedeii ilier lietrekkitig r(,r
her be\\·il.re „Illier\\·:rp.

21111    K,titi,·i:,ttiL·,5,·t, 1 211(14/115. 29 21111 VI. 1. Cliel·druk). p. 7.
2111 Iii ile r„elic·litilig cip .i.11iu·ij,ing 333 A,-lill u·<,rdi gesteld dar .iii, iezeli iii dc ,·wi·t,1<e .illee,1 ilic,ete,1

1\ cl d, 11 1114.'\\ (,1]11:11 \\,11111 L .1 711 (,61 70c1.111lge tertlil lti kiltlll.11 \\ c, deii gege\·eli 01 \·,111 /41,1.111ige iwi·d
'1111.,1.It /U ,1.1.1,1\\ erkililk \·.111 111,·Imd kitilile,1 71111 (,p ile ii.itic,11.11. wandprilitbep.iling. W.it betreti cle
m ,·1(k ,1 : 1 11,[ i,ir het .id,·1.1.,1 lili.ikeil „t ee 11 11.),lere 1  1.inc eri,ig of eeii .it\\·uking \ .iii,te itige:l.igen \\·eg
11„,1 W 10. 1\ .1 t l,e [reti li: rerilli.111 : d.1.11- 111(,ct - , (,or 70\·er 1110ge I i.}A - , oor wirdeti geicirgd. 1 )e 1 1.iti c,1 1.1-
e 'pri),·cilure.  111 iii  \ 0(,rt:i,e 111,3.ten der|i.iii e \\ cird,11.itge,retill-1 .Li de g.ilig \.Iii i.iketi i,p Europees
111\e llt.

2112    111 lilli tilet ile r(,1 , .,11.11, leien m ile ,·„,irt'.1.: 111,iet c„,A hier woriii) opgerilerkt d.it m tie liatic,il.lie
pro,·ellure i·(ild(,etide rild imw  \·cirden Iliget,„1  d cilii d.1.id \·erkelijk .id\·ie* m re \\·ilineli. Zie ,·oet-
11(,c,t 2111

2113     Zie de tieliclitilig (ip .1.111\ ·lizitig 33.3 A,·dit. ch·eng,eli: „ordt ook liter cipgeliierkt d.it het ili„·ililieli
\.111.lit,·ie  .illecti zili, „1 i.   ·.illiieer ,1.1.ir,·ocir de belicidigde tijd best.i.it.

2114 Zie I X.2.
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Iii de eindt-ase brengt de Raad rail State advies uit over eeti natioti.121 \\·et3-
voorste|."s De iiiogeliike roegevoegde waarde hien·aii tiiet het oog op de E,irope,e
ditiiensie blijkt bij de oiiizerting v.iii richtlijii 91/3(,8/EEG itiz.ike wit„·asseti.1"' 1)e

Raad vati State stiinuleert de nationale wetgever 0111 nicer aansluiting Ie zoeketi bij
de fortiizileritigen uit her Europese besluit. 11001 de expliciete venvijzitig tiaar de
richtlijn iii her advies ziet de ininister zich ged\\·otigeti hierop re reagere,1.1 )at is
goed voor zowel het bewzistzijii vati de regerilig ten .lanzieil vati de argittiietiteil die
acliter zijn h.indelen scliuilga,111, evenals het a.inreiketi \·aii de 111Ogelijkheid dat
katiierledeii tiieer inzicht krijgeii iii de Ii·ets,r ijzigitigeti eii zich kritisch krititieti
opstellen bij de bellatideling vaii her wersvoorstel.

Vei der kai) cle betreffeii de k.1 1 11 erco 17 111115:sie - \'a n zon·el de T,\Ted e Katiier al:,

de Eerste Kanier - orgaiiisaties ilittiodigeii 0111 co]1111ielitaar re geveti op her wets-
voorstel. Ook hierbij kati worden gedacht .ian de Algetiietie 12.1.Id v.iti de Neder-

.I -latidse 01-de rail Advocateti en de WIllt:   I).,arDij is eeil otitwikkelitig gaatide die
iii dit verbatid bijzotidere aatidacht vraagt

Regelniatig word[ tijdens de eitidfase tiaar aanleiditig van eeti Nom van Wijzi-
gillg eeti weg itigeslagen die in eerste instatitie 11iet voor de hand leek te liggeii.11'M
Door deze gatig van zaketi zijii de betreffetide onderdelen iliet voorgelegd .1.iii
adviseretide ilistanties. De NVvll liierkt iii haar advies itiz.ike het wetsvoorstel
bijzondere bevoegdhedeii tOI opsporilig v.in terroristisi-he 111isdrij\·eii (dat Iiiede
strekt rot onizettitig van het kaderbesluit inzake teri-orisniebestrijditig) hierover op
dat zij "(...) van de gelegenheid gebruik [niaaktl, ill dit advies op deze pla.its iii te
g.1.iii op de wijzigingen die iii het wetsvoorstel terroristische misdrijve,1 zijii aange-
bracht iii de Nora van Wijziging. Toen is 11.itiielijk de stratbaarheid \·ati saiiietispati-
nitig tot terroristische niisdrijven .ilstiiede het ,\'er\,en voor de gew.ipeiide ,trijd
opgenoinen. Deze verstrekkende wijzigingen zijn niet voor advies voorgelegd aaii
de Raad van State noch aan andere adviserende fiistatities waarotider de NVvlt."3""
Vervolgetis geeft de NVvR kort en bondig haar ille,litig over de roorgestelde
wijzigitig, waarbij wordt verwezen naar de spatining die otitstaat liiet het legaliteits-
begitisel.

36 V, erillail, 1, r·„or,rail,ler #·all h et  a.ldplege,1 1·.1,1 de R.la.i ,·m St.ate 111 de , ocir- ell w id 13:e. 1 1 1.1 Im m r

d,it d ali her adi·ies i ii cle eind t,ise kaii \,·ordeii beperk r tor de mplelitelit.1 tictiiod.11 treit. (.)ok w.i.[ hu Op
het felt d.it deze galig ,-iii z.ikeii [eii a.liizieii %·.iii eliergie. post :11 [elec ,111111uitic.trw ,·,iii 2(1111) ti,r 21)(12

eeti teir i, ge\\·eext. Zie VL>enii.itis 211(14. p. 35.
21,6 4 5.4.2.

21}7 Zo 11 ierkt de Ad#·ie„ om iii+,i e Strati-eclit ,·.iii ile Neilerl.111,1*e (11-ile \,111 Ail\·m,1 tell liu de i,titiettilig 1.11 1

de 1·iclitli.lii i\·tri\·.iswii op d.it de riclitluilitier her milet·wheid ill„ell (,illitilidelluk ell mil,ielli ik iii.1.,ki.
Zie Werge m vb.id, ie. N :,1 4 m ds: ( lrde  ·.m A,1\ Ocare 11. ;,·er,; oor,re 1 9.itba.11-  ellilig w t„·. „eii. \·olg-
lillimiler 24(,. 1(1 111.1.irt 1999. hi de lilellic)rie ,·.111 roelic·Ilimg ki)11,t dit .id# le, 0,·erlgellf Iliet [erllg

21)8 Eeti \·mrbee|,1 i, te Mnden iii K,11,1 ·r.,titk'k,·11 /1 211*12,<1 .3. 28 4(,3. p. H. u·,1.irl,4 her m,ler alidere de

:tratli.wi:telli 118: \·all wiliell.p.ilillilig iii .le Wei I.min.ri.clie lili„irt.le eti beti·eti. ecii 11 er „ .larbil EU-
regelge\·ilig ee,1 zeer bel.itigrijke rol ,peelt.

3)')     Zie Ad,·ies liizake her s,·em·oc,rcrel bilizolidere be,oegilliedeli rot op4pcinlig ,·.111 remiristischeitii,drij-
\·eii. 24 llece,iiber 2(1(14 (.1.liigebodeli op 14) 1,1,w.it i 211(15). p. 6.
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1 )it \·norbeeld illustreert de niogelijk tc,egeroegde waarde vati adviserende or-
gatieti iiiet liet c,og „p her \\·.1.irborgeti ran ftrafrechtelijke waardell iii het alge,iieeti.
Te\·eti0 blijkt d.lt door liliddel rati eeil Nora vall Wijziging - op weillig transparalite
\Viize - \eigaatide \c,orsvelle,i iii de strafu·et worden geititroduceerd. De door de
uin'c,crini,sciiteri.1 bcoogde ti.itisparaiitic als reihtsstateli ike kwaliteitocis wordr zo
oiitiodig a.itigetaft. Alle (onderdeleti rail) rets\'oorstelleti die ziititig geven .1.111
tittid.111ie,irele 17.itioii.,le strafrechtelijke w.,ardeti dietieii ter advisering te „ordeti
roorgelegd a.711 de itistatities, die (niede) daaraan huti besmatisgrond ontlenen.
Uirer.tard hot,dt dir een vertragiti„ vati de wetgeving.crrocedure iii.'1" Ik acht de/

k„.iliteit r.in wetge\·i,ig. zeker \\·.inneer deze cc,tiiplex is. ecliter vaii doorslaggeretid
.11

belaiig.
Iii dir rerbatid Iiioet worde,i opgetiierkt d.it er oc,k adriescoiiitiiissies zijil die

zic 11 Gpicifiek richtfii op het 11.itiwgizet \·c)lgeti rail Europese ontwikkelingeii.
Vi)(,rbeeldeti hierv.iii zijn de Adviefraad liiter,iatioiiale Vr.,agsrukketi, iii her bijzoii-
der de ('0111111iffie Europese Integratie. en de (:otiiniissie Meijers. Beide comillissies
breiigeti z<,wei gerraagd .ils o,ige\,1-jagd advies uit. 1)2 (:Oliltilissie Meijers iii-ht zicli
iliet alleell tot het liatiotiale parlellielit eli de ilatiotiale bewi,idsliedeii. ilia.ir adviseert
ook liet Eurc,peef I':irleiiietit. beleidstii.ikers rati Europese itistellitigen eti de parle-
ilielitell \-*111 atidere lidstate,1. De coijitiientaren ku,ineti een concreet Europees
besluit betreffeii, ill.lar ook beleidsvoonie,iiens vati nationale dan weI vati Europese
aard. Ik deiik d.ir hit besta.iii \·.iii dergelijke cotii,iiissief eii de adviezeii die daart,ii
\olgeii r.iii Ic,egirc,egde waarde Zijil. 1)e toelieniende itirloed raiitiit Europa is
zowil breed als diep: her bijhoiideii \'ati alle relevante otit\vikkelitigeti is haast eeti
dagraak. 1 )e Iizogelijkhedeti die |lieruit roortvloeieil iiioiteli 111axilliaal wordeti
beii iiI.

8.4.4
.1 1,1,1 1 •i·nila.9,(,1 (·is k

1)e 011izetring rati eeti Eurc,pees besluit kati geschiedeti op grotid v.iii bestaa,ide
n'etge,·i,ig. waarbij rei-clere 111.7.irregeleti Ii.idetis de eitidtiise nier tiodig zijil. 1 )e
t\\eede illogelijkheid is door illiddel \·.iii eeti iioodz.ikelijk geoordeelde aanpassitig
d.iii wei iii\·oeting r.iii siratbaarstellingeti. Iii beide sittiaties is het tiiutis inzietis
ra.idz,7.7111 0111 de betreffetide <)11izettitig re voorzien vati een deugdelijke niotive-
nng.   liu ieder oliderdeel \·ati het Europese besluit dietic te wordeii bedacht op
\\-elke \\ iize d.7,ir iii troering aa,1 „·ordt gegereti. Watineer deze illoti\·eritig expliciet
geschiedt. wordt daaniiee de ka,is verkleitid dat bepaalde aspecteti tiiet wordeti
oiligezet. Het verdie,it aanbevelitig, iii lijii liiet aatiwijzitig 344 Ardlt. dat alle
otiderdele,i vaii her wetsroorstel iii de eiiidti x worden venverkt iii eeti schetiia

2111 / ie mik lieciik Willmk 211114. p. Ki.
211 | ). tic„,dz.l.lk \ .1,1 i.). ile \,·etge\·1114 H· iril[ lieli./ilrukt il<,(ir her gegeie,i d.it \\·etge,·ilig i Ii de regel 111£[

,iicI „ i, dr .1.111gel,.1.r. eli ,-1.Ir cle „etri·11 de b.isi, m.iii cle recht.pr.1.lk /1111.
2 1 2     /ic (,x er ilic,ti I m 111.plic|ltell eli de \\ crge\·er \T'.1.11,11!k 1994. 1,·.1.irlill lili (1(,k .1.1,id.li hi liestee,1 .1.111 dir

Ille,11.1 ill relaric i,lt 1.(;-regelge, 1,ig. Re p. 71 -74.
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waarbij het Europese besluit als uitgatigspunt wordt getionieti.'1"' Bij dit schetiia
moet :iatidacht wordeti besteed aan het rechtsitistrunient d.it tot het betreffetide
wets\·oorstel heeft geleid.21+ Waiilieer het bij\·oorbeeld eeti richtlijn betreft. 111oet
ee rs t wo rd e n aa ngegev e ii of- d e res u l t a a t s verp li c h ti tig z ie t op 111 i n ii 11 u111 h a niio ni s a tie

d.iii wel (eve,itueel) volledige harmonisatie. Vervolgetis kan per onderdeel worden
geillitstreerd op welke wijze aan de Europese verplicliting wordt voldaan.31. Dit
moet waI niij betreft vrij gedetailleerd gebeuren.'16 Regeltiiatig blijkt dat de aan-
dacht uitgaat naar bepaalde aspecten uit het Europese besluit en dat op basis d.iar\·.iii
wijzigitigeii iii de nationale wetgeviiig worden doorgevoerd. Daariia wordr iliet
11ieer gekeketi tiaar de bestatiddeleii v.117 de betrefletide tiatioti.ile sti.itbaarstellitig die
tot dati toe buiten schot zijii gebleven.117 Op basis vati de otiderzochte processeti van
otiizerting vati Europese besluiten kati worden geconcludeerd dat de o,iizettitig vaak

2 Ixeeti zeer naziwkeurige, haast techiiische vaardigheid verei<t.
Met tiatiie de onizetting door,iiiddel van bestaande wetgeving verdielit liadere

toelichting. Iii de tiieest ideale situatie betekent dit dat het resultant uit de voorthse
geeii itivloed uitoefent op het nationale niateriele strafrecht. Her waarborgen van
iiiaterieel strafrechtelijke waarden is gerealiseerd. Terughoudetidheid is echter
aaiigewezen, zeker wanneer het algemene regelingen betreft.21" Eeti goed voorbeeld

is de figuur van de strat-rechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersoneti en f-eitelijk
leiditiggevers. Bij de itiiplementatie van het kaderbesluit eurovalseniunterij wordt
slechts zeer suniinier stilgestaan bij het t-eit dat het Europese besluit zich op deze

vorm van diderschap richt.22" De niini:ster overweegt enkel dat Nederland aan her
kaderbesluit voldoet.22' Het kaderbesluit niaakt geen onderscheid tussen feitelijk
leidinggever en opdrachtgever en baseert de constructie van de individuele strafrech-

213 lie vocir m·ee \·mrbeelde,i: K,micuriti'k(·i  // 2{)(1(1/111. 27 4(,9, iii . 3. p. 22 Crichili zi ')8/511/E(;) en

K,Ii,ic·rstilkir·i; /1 211111 /( 12. 28 1 89. nr. 3. p. 25 (richrlijn 2(1(111/46/E(;).
214 Zie bij#·oorbeeld de on duidelijkheid bij de wiuzigitig ,:11, artikel 3.37 Sr met h et i,og op eeti Europese

vercirdel,ilig. § 6.3.3.
215 Het kati zijii dat op grond van nation,ile  ·etge,·iiigal am de Europece \·erplichrilig \\·orilt ,·idda.iii. Her

verdiefit daii aa,ilieveli,ig 0111 bij de bestaanile regelge,·iiig Jan de fluiteii (zie hier,·oor 0(ik .1,iii\\'ij,illg
338 A\·cill). Het kati ook zi ii dat op grolid \·aii Iiatioiiale  ·erge\·ing tia.ir aanleidii,g ,·ati ee,i .tiidere
Europes: \erpliclitingal aalieeti mderdeel \,111 Lie olitzettiligi  wW,idi).Iii ji·ocirbeeld §7.4.1 betretfeii-
de artikel 84ter Sr.

2 l 6 1)e voorbeeldeti die iii ;oer,Ioot 213 zijil .iatigelia.ild illustreren ilat veel.11 ,\·(irilt \·olwm itier teri zeer

alge,iieeti wheitia.
217 Het belang dat alle bestanddelen uit het EuropeAe besluit a.m de orde nioeteii kcinien. blijkt Uit lie

onizetting i·ali de richtlijii wim·meti bij de c ) pwo m fililig i·.iii ele,iietiteii die verborgen of verhuld k Liti-
liell \\·orde,1 (§ 5.4.3). Ee,i mider roorbeeld is re \'liideli bij ile an.ah·se  ·.1,1 de oiwetrilig \·an her k,ider-
be*luit eurci·alseinunterij, bij de particle „·ijzigttig ,·ai, artikel 2119 (9 7.4.5).

218 Vergeluk decl 2 eli iiiet Maine § 7.3.1.

219 Kriste,i ftelt dat deze ,·onit \·ali oiiizettilig. ihe ook \\·el 1,1ipliciete otiizettitig \\·(,i·iii gelioemil..ille:11

toelaa[b.ia r i s H·,ifi lieer a a H drie \·Hm·a.i rde n is vold,7,111 : er li i oet spr.ike ziji i ,·iii eeti d oel treffel i de . tud 1 -
ge e n c orrecre o i w et ri t ig: d e doe ltreffen d he i d Ii ia g 11 i et ac h te r wm b u # e rgelij k bare i i,it i o liale re ge l i,i -
ge tieti h,it idh#·itigspr.iktijkeri: de mtiot i.ile \\·erge,·ing nioer vol cloeliamiegaliteit eii rech nzekerheid.
Zie Kristeli 3 H )4, p. 39-41. Naar de Ii,ening vaii her 1 hj EG A inipliciete oiii zetting iii leder ge\'al 011-
toelaptba.ir mdiell deze is gebaseerd op ile feiteluke praktijk. best,iunpraktijk ot'beleiddlitieii. Kristeii
J I)4,   p.   3 9.

22(1    & 64.7.

343



HOOil)S I UKH

... .1telijke aatisprakelijkheid op grotid Vall illedeplichtigheid ot- uitlokking.--- c,ezieti
deze sititatie lijkt het niet overbodig watineer de tijitiister zou uirleggen waaroni de
Nederlandse regelitig al voldoet. Het is in ieder geval onmogelijk oni te achterhaleil
ut-de 111itiister op basis rail de juiste argi,11ie,iteti her juiste standpulit heett itigetio-
meti. Een atider voorbeeld betreft de deeltieniingsvoniien. Bij de inipletiientatie vaii
her kaderbesluit eurovalsemunterij wordt - iii tegenstelling tot de situatie bij de
0111zertitig van de richtlijn witwassen - geen aandacht besteed aan de oinzetting vati
'dee|netiiing aan' eii 'aanzetten tot' uit het Europese besluit. I)it is vreemd, mede
gezien het belatig van de wet:ssystetiiatiek (in het Algemeeti Decl \·ati het Wetboek
van Strafrecht). nu deze begrippeti iii het Nederlandse strafrecht ongebruikelijk

"'
Zl]11.

W.inneer tot aanpassitig van de Nederl,indse wetge\'ing wordt overgegaan, kutineti
illateriele orielitatiepulitell bij de niotivering worden betrokken. Op deze wijze kati
het oiiderha\·ige Wtvoeriiigscriteriutii een bijdrage leveren aan de toepassing eil de
onn\·ikkelitig vati de 111aterifle oriftitatieputiten, eti daarniee aan de waarborging van

11tiatiotiale sri:afrechtelijke waarden.--4 Hiervoor geldt wel de voorw.,arde dat de
illotiveritig deugdelijk mott Zijn, ook wantieer het tilinder fundamentele aspecten
\'ati eeti delictsoinschrijvitig betreti. De uiteindelijke keuze 111Oet door de verstrekte
argumenten worden gedragen. Hierbij zal nauwkeurigheid nioeten worden betracht.
Bij bijvoorbeeld de o,iizettitig van de richtlijn witwassen merkt de liiinister op dat
de opsomiiiing 'werkelijke .,ard, herkotiist, vitidplaats. ven·reeniding eii verplaa[sitig'

1.-iii artikel 42(Ibis lid 1 otider a Sr iii het geheel is overgenonien uk de richtlijil:-1 111
het Europese besluit wordt echter niet gesproken van 'herkoinst', inaar vati 'oor-
sprotig'. Of-deze begrippeti dezelt-de inhoud eti reikwijdte hebben, is dati een vraag
die beatitwoorditig vereist.22"

Bij de iiiotivering kati ook gebruik worden getiiaakt van de inhoud eti resulta-
re11 \·ali eerder gevoerde debatten. Door hier reketischap aan te geven. kati de
ititierlijke coiifiskiitie v.in opvattingen over her stratrecht en de stra ·etgeving
(wetssysteniatiek) wordeti bevorderd. Het beschouwen vati vergelijkbare situaties uit
het verleden kan daarnaast de wergever stimuleren tot een nauwkeurige niotivering:
(schijnbaar) vergelijkbare situaties kunnen oni een ander oordeel vragen. Terugkop-
peling kan in bepialde situaties een bijdrage leveren dati de toegankelijkheid vati
tiioeilijke discussies en daarniee - indien de eerdere debatteii daartoe aatileiding

221 K,ti,t ·i·.,titki: ,i, // 2 111(1/(11.27 494. iir. 3. p. 4. Lie § 7.4.9.

222   Artikel 8 kaderbe luit eura. Iseli11111[erij.
223 Zie D M.4.6.

224 Cip .leze Med.icliteg.1114 .teulit bu\·Oorbeel.1 ook 11,1\·:111.111 teii 1.ilizieii \·.iii  le .1,>01· 11:111 ,·oorge$tel,le

besliv,iligistructuur. \\·.i.irili LIe 1110[i\·emig \·111 Lie H·:tge\·er eell cruciale rol :peelt. Zie H.i\·elli.111 1998.
p. 81-91.

11-

--3   3 5.4.3. eli K,Ii,ii·istitkkeit /1 1999/IMI. 27 159. nr. 3. P. 13.
226   4 5.4.3.
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geven - een argunient iIibrengen bij het niaken van een goede afu·egitig iii her
coticrete geval.

Voor de eitidfase is de otiizettitig vati het k.iderbesluit eurovalsetiitinterij teli
a.itizieti van de zojuist getioenide deeltieniitigsvortiieti illustratief. Tijdens kinierde-
barteii wordt niet gesproken over de ternien 'deeltietiiing aa,1  eli  aalizette,1 tot  uit
het Europese besluit.22- Het is niijns inziens onwetiselijk dat de wergever iii deze
situatie geeti aandacht besteedt aati de rraag ot- door gebruik rati de Nederlatidse
deeltieiiiitigsroniien kan wordeii voldaan aaii de restiltaatsverpliclititig die uit her
k.iderbesluit voortvloeit. Ret-erereii aan de inhoud en het resultaat van de discussie
over deze begrippen bij de itivoering van de witwasbepalingeti iii her Wetboek vati
Strafreclit tiaar aatileiding v.111 de \\ itwafrichtlijii was aa,ibeveletiswaardig geweest.
Het is geen klein detail, de fomitileringen uk het kaderbesli,it wijken at- vati de
gebr,iikelijke ilatioliale begrippen eii het otiderwerp ziet op eeti bel.itigrijk otider-
werp van de nationale strafrechtelijke aansprakelijkheid dat is geplaatst iii het Alge-
tiieeti Decl van het Wetboek van Strafrecht. Daarbij kati op deze wijze een bijdrage
worden geleverd.1.in coherentie bij de onizettitig v.iii Europese besluiten. Dat is v.iii
belang, zeker onidat verschillende kanierconimissies zich bezig (kunnen) hotiden
111et de totstatidkotiiitig van wetten naar aanleiding van Europesse besluitvornii,ig, die
gevolgeii hebbeti voor de Iiationale stiativetgeviiig

Eeti atider voorbeeld volgt eveneens uit de onizettitig v.111 kaderbefluit
hAN383/jBZ. De wetgever kiest voor 'invoereti, doorvoereti eti ilitvoereti iii
plaats van itivoeren en uitvoeren; waarbij hij verwijst tiaar de otiizetting van de
piraterijverordening.23H Dit laatste wersvoorstel is weer gebaseerd op de invoeritig

van de voorbereiditigshandelitigeti iii het Algenieeti Deel vati het Wet:boek vati
Strafrecht. Her is wellicht transparatiter watineer de wetgever Cook) naar de oor-
sprotikelijke kezize venvijst en deze ook kort aanhaalt.

Iii de eindfase is het relatiet-eenvoudig om een voorstellitig te inaken van het belatig
vaii het tiiotiveringsvereiste, zoals uit het voorga<inde is gebleketi. Ik wil echter
benadrukken dat dit uitvoeringscriteriuni ook iii de voorfase relevant is, niet natiie
bij het ultienie n ateriele orietitatiepunt: het subsidiariteitsbegitisel. In § 8.3.1 is
aangegeven dat bij het beantwoorden van de vraag die bij dir beginsel centraal staat,
enipirische gegevens belangrijk zijn. Interessant is het - nog tiiet in werking getre-
den - Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit eil

. .., Vevenredigheid, zoals toegevoegd aan het grondwettelijk verdrag.--  in dit protocol is
de betrokkenheid van de nationale parlementen verbeterd. 1)e aatidacht gaat iii het
bijzonder uit naar het toezeliden aan liationale parleiizeliten v.in oiitwerpen ran
wetgevingshandelingeti en gewijzigde ontwerpeii vati de Conitiiissie, het Europees

227 § 7.4.8

228   § 7.4.5.

229 M, EL ' 2()(34. C.: 311)/2(17.
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Parletiient eti de Ra,d.231' Aiti de betretfeilde olitwerpen mott eeti liiemoratiduiii
\\·ordeti toege\·oegd iliet eeti ilitgebreide toelichting van de elenietiteti op basis
\\ aar\·ati de beoordeling heeft plaatsgevonden.23' Kwalitatieve eli kwantitatieve
gegerelii die de conclusie otiderstelitiet, dat Europees op[reden a.ingewezen ls,
Illoetell wordeii opgetioliieli.-'- Hierdoor is het voor de natioliale parleiiietiteli
get„.ikkelijker 0111 iii de voort-ase een zeltitatidige beoordelitig uit Ie voeren.2,1 1)e
beroegdheid \·111 een tiatiotia.11 parlenielit 0111 iii de toekonist eeti gei]iotiveerd
adviet .1.iii de rooizitters van het Europees l'arleiiient, de 12aad en de Coilitilissie toe
te zendell wa.irin wordt uiteetigezet waaroni het betrokketi oiinverp volgetis dat
p a rl e t i i c 11 I I i i et s ti 00 k[ 11ier h et szi bsi di ari te itsb egi t isel ,3, + k rij gi zo 111e e r bi te ket i is .2 "

Vercier wil ik nog opnierken dat ee,i getiiotiveerde toetsing van het voorstel
.7.iii her sitbsidiariteitsbegitisel vlak voord.it het rei-htsilistruilient defliiitiet- wordt
.iatigetioliieti, raadz,7,1111 is. Met ee,1 111ilider gillistige, of-zelt-s eeti tiegatieve uitkoiiist
if Nederla,id \\·ellicht tiog iii staat wijzigitigeil voor te stelleti. Watineer dir (politiek)
tiiet ha.ilbaar blijkt. is een dergelijk getiiotiveerde toetsing niet zonder waarde. Het
kati .1.iiid.ichtspillitell rer<chaffeti \'oor de otiizertitig vati her E,iropese besluit ill JC
tiatiotiale rechtsorde. de Haagse eitidtiise. Watineer deze laarste (getiioti\·eerde)
toersitig Iiiet op Eziropees niveau geschiedt, is her alleen 11 oin deze reden wetiselijk

.#,
dat de Nederlatidse regeritig daar zelt-zorg roor draagt

Iii de zooil-aseis de verdere fittictic \·.iii het tilotiveritigsvereiste beperkt. Er kati
tiog warden ged.icht aan de situatie dat Nederlatid roorneniens is een wiizigings-
rourstel te do ii. Watineer - voordat hiertoe wordt overgegaaii - de betrokketieti

2311 Lic .11·tikel 4 1'1·(irocol beti·eti elide Lie tciep.,Hi,ig \·,tii dc begiiifeleti \·m fubsidiariteit eli e\·elireillgliei,1.
r(,ege\  egd .1.111 her grorid\\·ettelilk \·eril!-,ig.

231 At·rikel  5  1'1·cit„,c,1 betreffeiide  de  tocp.1*glig ,·.11  ile liegit1 elell \·m  wb idiariteit en  e\·em-ediglield.

rclege\Rgil .1.iii  IicI gr„nd\\·e[relilk \ crilr.ig.
232 Aitikel : 1'1·1)toi-<11 betreti-elide de t„Ip.1,01114 \.ill Lie liegili eleil \·m *ubildi.iriteit eli e, elited,glle!,1.

1(,eg, \ liegil .1.111 her gror iii\\·et[eli ik \·el·,it·.ig. 1 ) it \1·iii·,it i,<ik ge.[el,111111 et hui,lige I'r„toc<)1 iii. 311..\·el -

H egitig 4
23.;     1 1.12.i.ad \.mfrate ,„emeegriii liet .t,i\'in ,)\cr ,le gi,e,ikeunzig \·ati de Europe,e (;1·„lidz\·er: "1).

11 M c ):1111g \·a 11 lie Alll'.1,11.irit: it,rciet,. d ie lie 11,1 [1411,1 1,· p,li·|eill, litell a.ill +poort 0,11 1,1 e el i zeer \ 1·ticg ,[,1-
dimn un ile be lul[\·Orillitig eet) vt.111,1pullr Ill te lie:11,11 ci  er Europe*e \\·etge\-itig m cle oilt\\ erpt 14e.
L.IIi 1.ideti t„r eeti .li·tie\·er d:b,it Ill:.ell 11.1[1011,1|,· par|cilielit:11 eli ilatioil.ile regeriligell <1'er .le 01.md-
pilii re,1 iii L iii de Radd IN el· iii: 011:u·:rprege 10 1,·cirdeli ziigemititel i . 1 )1[ z.11 ook lie#·orderl U k Zi.jil ".0,

,le I.mi n·eli[,ieel ben ,digd e m iple,iient.i[ie r .m ,11 c regel, m de i i.,tioliale rech Acircle. Verbeterilig \·.1 11
her Hurcip.1-deb.it iii de liatim.ile parleill:litell C...) kan ci,ik Europ.1 wcir de burger beter zichtbaar ill.1-
k e i i . 1 ) e \· e r  [ e rA t: 101 \· a t i ile i i., t i, N ia l e p .i rl e i 11 e I i r ci i i t i h e [ F. u rr i pe,e b e. l u i t\ · cim l i l i taproc es . re c l i [A r re ek #

eli ilidirect. 1,1.i[ 7ie 11 d.it de Europe e be+Ii lin·orittitig ii ier buireii de lid*taren oill pia. M·itidt. Iiia.ir il. r
de iti [.iii[ic# ,·an de h d9ta[eli ditar cip #·el·schi llelide iii,1 m e rel, bij betrok keli zuii en iii\·lck il il,larcip A mi-
Ii,ti wittietelieit." Lie K,ilit,·i·,tlikkv·,1 1/ 211()4/115. .3(1 1125 Ilt 17H.1). Iir. 4, p. 9-1(1.

234 Ai·tikel (, li·(i[()ccil berreffeiide de [ciep.1,<itig wii ,{c begiti eleii #·.1,1 *ubsidiariteit eli e,·eitiedigliel,1.

toege\oegil.im hit grolid\,·ettelijk \·crdrag. Lie mk mikel 7 i·,iii het l'roti,col.
235 1 )e R.I.id \·ati State hecht grote \ ·.wide .1.iii "C...) een k,·evidig debat tuS*eli T„·ecile Katiter cti be„·tilds-

hi Lie 11 „, er \ Mrgeli„11 ieii EU -rege|ge,·Ilig, 11·.1.irbu d. miet 1.111 het .lebat z(,u k u 1111:11 71111 <,t ce:i be-
p.1.lid \·c„,r4te| \ ati ile (c,tii,inssic .11 d. ii ilier \·(11,1(,et a.iii ile wh+i,lialiteitsei4." k,inic·r.,ttit,i,·,i // 2111 13/114.
28 47.3. iii·. 35. P. 111.

33(, I imm,rm.itis merkr op da[ in l'rotck<11 itr. .313 gee„ expliciece 1110[i\·enlig inzake de +ub<idianteit.t<)et, 1%
,·ereist , ,or her uite:ildeli.ike liesluit. Zie Kapte,·Ii & Veri.<ireli \·.111 -Thetiiaar 211(13. p. 12(). hi het 11icii-
\\ e pr„tocol cititbreekt eeii derge'Uke plichi e# m,eli..

346



MATERIEI.I.. ORIENTATIEPUNTEN EN UIT\'(>ERIN(,S('RITERIA

de ativegiligen ten aanzieti van de inhoud bearguiiietitereti. kati daarbii de waarbor-
ging vati inaterieel strafrechtelijke wacirdeti bew ,st wordeti ilieegetioilien.

8.4.5 lixplicifte a,itid,icht Nor de i,ci·hotiditie tot wh·t„1,11£ bcst,t,irid<· c·,1 ko,it,·tid · 1:'t '-

t·(A#·/i,(0·11 i·,1 (iliti·r),tatioilith· r(:i,(·li,Welt
Aandacht voor de verhouding toI (aangetionien d.111 wel voorgetionien) regelingen
van Europese en (inter)tiationale aard kati 0111 verschilletide redetieti i,7 beide t-aseii
van belang zijn. Voordat deze redenen aaii de orde koinen. wil ik betiadrukketi dat
hierbij de beperking geldt dat de regelingen verband nioeten houden niet de inhoud
van het Europese initiatiet-dan wel besluit dat iii de schijnwerper sta.it. Verder ligt
het accent op EU-regelingeti.

Iii de eerste plants wil ik wijzen op een redeii die al eerder aati de orde is ge-
konien. liegelniatig wordt iii de voortilse aansluiting gezocht bij bestaatide Europese
eii internationale regelgeving, waardoor de besluitvoniiing kati worden bespoe-
digd.337 Het is dan vati belang oni van de desbetreffende inhotid op de hoogte te
zijii. iii de tweede plaats k,inneti dwarsverbatideii eeti bijdrage leveren nati de iii-
zichtelijkheid van het Europees strafrecht. Voor personen die bij de totstaildkotiiitig
en de onizetting zijn berrokken, is het niet altijd even getiiakkelijk 0111 vatiuit een
breed perspectief een duidelijk beeld te krijgen van de (iiiogelijke) ge\'olgeti vati
Europese besluiten voor het nationile strafrecht. Een probleeni is dat discussies over
dit thema veelal wordeti gevoerd naar aanleiding van concrete inipulseti uit Europa
of (individuele) lidstaten.238 Een beeld vati de invloed van de Europese Unie op liet
materiele strafrecht en de rol van strafrechtelijke waarden daariti is niet zichtbaar
aanwezig, en dat zal bij de huidige gang van zaken slechts nioeizaani kuntien

2.Wontstaan.
111 het verlengde hiervan ligt de derde algemetie reden, nanielijk dat de be-

trokkenheid van beide Kaniers (die van belang is voor het deinocratische gehake van
de beslititvortiiing) bij het Europese integratieproces nioet worden vergroot. Het
kabinet stelt. iii lijn inet de Raad van State, dat dit mogelijk wordt op het 1110 illellt

dat het nationale (wetgevings)beleid op de verschillende terreinen - waaronder het
strafrecht - op syste,Tiatische wijze iii een Europees kader wordt gepla.itst.'4' Een
vierde redeii, die illet her voorgaatide verbatid houdt, is de berviifiwoidiiig \,aii het
cu,iiulatieve effect van alle wetgeving tezameti. Met het oog op bijvoorbeeld het
subsidiariteitsbeginsel in de voorfase34' inoet wordeti voorkomen dat besluitvorniing
iii gatig wordt gezet die van onvoldoende toegevoegde waarde is daii wel blijkt te
zijii. D.iarbij kati de ontwikkeling Vall het strafrecht eeti richtitig opga.iii die otiwen-

237 Zie bij\·oorbeeld § 7.4.1. Lie ook f 8.3.3.1.

238 Hierbij ii i o ct iii e t al l ee I i „·o rd e,i ge dac hum ee n c om reet (, (3(,rge,i o ni e n ) Eu rupees be AI Li i t . C )(, k e e ii

Europere Raad ot-Europese (:onventle kiii .31: .tatileiding fuligereti.
239   § 1.8: 'MN detiken. d.iii dom'.
241 ) K,i,m·rsti,Lit·,1 11 2  113/1 )4, 28 473, lir. 35, p.  12. Zie ook p.  111.
241 Subsidi,iritelt strekt zich iTiede uit o\·er de wrhmdilig rot Eilr<,pe.e/itireniatioli.ile regelge\·inK. 71.

3 8.3.1.
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selijk \%·ordt bevonden. Hieriti schuilt ook 11iede het belang vati aandacht voor
nationale wetgeving.342 Als vijtde grond kati worden gewezen op systeinatiek. Het is
van belang te voorkoinen dat de vortiigeving van alle regelgeviiig dertiiate uiteen-
loopt dat het behoud van systeinatiek iii de strafu·etgeving onevenredig wordt
betiioeilijkt. Dir aatidachtsputit geldt voor zo\\·el de voortase als de eitidfilse. ToI slot
rest een pragniatisch argutiielit: iii de co111plexe wereld, waarin iliterilationale sa-
nienwerking ill toelielliende niate a.iii belang wint en de beschikbare tijd voor het
niaken van atwegingen beperkt is, nioet worden voorkonieti dat in de voort-ase tijd
eli energie wordt gestoken iii onderhandelingeti die al zijn gevoerd. Zeker Watilieer

vergelijkbare bepalingen al bestaan.
Dit uit\'oeringscriteriuni leidt tiiijns itiziens in de eindfase tot drie - nauw illet

elkaar satiietih.ingetide - concrete aatidachtspilliten. iii de eerste plaars illoet bij ieder

wetsroorstel eeti paragraat-worden toegevoegd wairin staat iii hoeverre er bintien de
Europese Utiie beslitive,i zijn aangenotiien daii wei initiatieveti bestaaii op het
gebied vati het o,iderwerp dat centraal staar.243 344 Het onderscheid tussen eerste- en
derde-pijleritistruiiietiven inoet hierbij Tiorden,ingegeveii. In het verlengde hiervati
111oet apart expliciete veirlagleggiiig pliatsvinden tell iatizieti van relevante bestaande
eti konietide regelgevitig vaii atidere internationale aard. Iii iedere 111etiiorie vati
toelichriiig ilioet hiera.711 ziitvoeritig wordeii gegeveti. Dat geldt, iii lijn niet a.iiiwij-
zing 2 1 2  onder g AvdR.'45 ook voor voorgenonien  dan wel geldetide nationale
wetgeving die Iliziw iliet de inhoud van het Europese besluit verband houdt.

Iii de voortiase kan de verslaglegging vati deze drie punten eveneens raadzaani
zijn. Op welke wijze dat kan geschieden, is athankelijk van het stadium waarin het
root-stel voor eeti Europees besluit zich bevindt. Daarbij nioet een oiiderscheid
worden geinaak[ russell de besluitvoniiingsprocessen iii Europese greniia e,i die op
tiatio11711 niveau. Eeii voorbeeld vati de eerste situatie is dat itige\,al Nederlatid zelf
een voorstel voor eeti kaderbesluit itidient. de rekst van dat voorstel oide toelichting
daarop blijk geeti vati de satiienhang van dat voorstel inet bestiande Eurc,pese of

14I'alidere intern.itioiiale voorschritteii.- Wat betreft het iiatioii.ile tiiveau kall wordeti
gedacht a.1,1 het ititorniereli van het parle,iietit.

242 Vergell.lk 5 8.3.6.

243 Zic  oi,k  1 )el  (.Irc) *c, 21 11(1.  p.  232.  Zil  stelt  ilit ,·oor onidat  alleeli  "(...)  de  iii  Europ.1  iiige\·oerile

\\·cwrd\·oerilerv E...) Licli be\ u [ Ilukelilte Zuil ,·.iii de grcite i litpact un ile Europeve regelge,·ilig op de
n .i t i oli al e re geige   mg e li be l et dv u i t 11 re . " I k on de rsc h r li t- liaa r *ta i i,i p u li t e n b et i .tilru k dat b ij iellcr \\·ets-
\·,ior:tel liter.iati geh„c,r Iiicier ,#c„ ,len gegei·en.

244 ZI, k.iii ocik bluketi iii |10: k rre liatioliale \f·erge\·ing reed..·01,1oet .1.iIi de iii mi,·e 01117ettin,Aiplicht ,)p

g ()11,1 \·.iii:eii eerdere \·erp Iii hi i ii g \·,itiuit de Europe%e U n ie. Zie bij\·oorbee Id § 7.4.1 „ a.Ir ite .1.11 ipa,-
+1 tig \·ali .irtikel 84[er Sr op groii d #·an eeti verordenitig er toe leidt dat al by \·oorba,it .iati ee,i bepaald
eletiient uit kaderbe,litit 2(111 1/383/JBZ i  \·oldam. Zie ook § 7.4.6.

245 Hieriit i ta.it dat iii dem elitorie ,·aii toelichti iig otider atidere de ,·erhoudilig rot.inde re \\·etgeviiig eii [cit

bew.ilide eii kotiletide iliterliatioiwie eli EU-regelitigen a.iii Lie orde moet kometi.
24(, 1)1[ k.iii \\·aarde,-01 zijii bij,·oorbeeld bij de beoordelilig aa„ de h.ilid \'.ill Iici +ubsidiaritei[Nbegiti*el.

Vergeluk § 8.3.1.
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8.4.6 11 Pist'O,irstc·/ mm·t zoi'ct'/ milet·/tik strekk' ·11 tc·r c,i,tzt·tti,W t',1,1 1 tircy,c· ·s bt·slitit

Niet zelden worden wetswijzigingeti Iiieegenoineii die eigenlijk geeti verband
houdeti niet de otiizetting \·.iii eeti Europees besluit. Eeti voorbeeld is het schrappeti
vati de voonvaarde 'ter uitdeling ok- ten verkoop' bij  het in voorra.id hebbeti v.iii
tiagetiiaakte goedereii in artikel 337 Sr. Door deze wijziging ontstoiid een zeer
ruinie stratbaarstelling. 147 Ook kati wordeti ged.ichtian het schrappen vati bepaalde
obsoleet geworden artikeleti zoals bij de oiiizetting van het kiderbesluit eurov.ilse-

248
111utiterij is gebeurd.

Mede tiiet her oog op eeti ti.idige oilizetting bepaalt a.itiwijzitig 337 Avdli dat
in een wet die strekt tot onizetting van een Europees besluit Keen atidere regels
iiiogeii wordeii opgetiotiieii dan voor de inipleiiieiitatie ftrikt tioodz.ikelijk is.
Hierbij wordt 11iet bepaald welke regels iliet !1iogeii wc)rde!1 111eege!10111(11.

Deze aatiwijzitig verdient 11.ileving. Dit betekent niet dat bepa.ilde verdergaati-
de rvergevi,ig die tioodzakelijk \vordt bevoiideti. bij voorbaat iiioet worden uitgeslo-
teii. Er k,111 wordeti gedacht 3311 bepa.ilde redactionele aanpassitigeti of-Wetstecllili-
sche verbeteritigen iii de bestaande regelgeving. Op grotid Vall bijvoorbeeld het h·x
cerm-beginsel,24.' het schiildbegiiisel en de wetssysteiiiatiek kan deze ketize wordeti

gerechtvaardigd, niits er geen spr.ike is vati een ontoelaatbare veratidering iii de
reikwijdte van de coticrete bepaling en er geen strijd ontstaat niet overige Europese
rerplichtitigeti. Daarbij kan her zijii dat de oinzettitigswetgeving vati eeti Europees
besli,it tot statid koiiit ruitiie tijd tiadat de Brussel<e voorfafe is afgerotid, eii clatiii de
tussenliggeiide t-ase andere Europese besluiten zijn aangetionien waaruit tiieuwe
0111zettingsverplichtingen volgeti.251' Het ka,1 vanuit Europees tiiveau aangewezeti
zijn deze tiiee te nellien. Watineer hiertoe wordt overgegaali, 11]oet altijd een duide-
lijke 111otivering worden opgetionien waarbij de iiieziwe Europese besluiten en de
bepalingen die daaraan uitvoeriiig geveti, wordeti geexplicireerd.

Het is zeer aanbevelingswaardig waiineer de wetgever iii het schenia25' aan-
geefi welke onderdelen van het wetsvoorstel strekken tot slechts de omzetting van
het Europese besluit. en welke regelgeving 'extra' is. Deze laatste wijzigitigeti tiioe-
ten apart worden vemield eti eveneens worden voorzien van een deugdelijke illoti-
verlilg.

247 Zie \·oor het aitiendement \\'aariti deze \\·Uziging  ·erd ,·oorgecteld. Kaitict·stittiv·,i /1 1997/98.25 474.

nr. 7. Zie verder § 6.4.5. Hierbij mott wei \\·orile,i opge,Tierkt Liat Lie \·erordeliing liier \·erplichite tcir
de .1.ilipassing r·ati artikel 337 Sr.

248 § 7.3.3.

249 Illustratief- m positieve zin -i< de toevoeging vati  c,imiiddellijk „finiddelliuk' in de \\·it\\·.14£.ep.ilinge,1.

I)e Iitiliwer \·aii JuGtitie geeft uitdrukkelijk :ian d.ir iloor lieze kewe \·erder \\·ordt gega.111 il.in <,p gr ,tid
\·ali de ncI]tluti \\·its,·asseti is verplichr. Het h·x ,·c·i·1,1-beghisel ,peek liierbij eeti rol. Zie & 5.4.1.

25(1 ZO  \·orlit tien  1.lar 11,1 her .1.itilieilieti ,·.iii riclithili 91 /31)8,'EEC.; iii  Nederl.ilid c„·ergega.iii ti,t ile
witiettitig van dit Euri,pese befluit. Zie bilioorbeet,1 5 5.4.1. Naarliwk meer tij,1 \·erstrijkt tuKell lie
publicatic ,·m een Eurcipees bed zii ten deoilizettitig en·an iii de Iiatiotiale rei h r orde neeni [ de katis op
de beh ciet-te .ia,i d.iii  \\·el  nood z a,ik \·:111 a,im iillende regelge,·111 g tcle.  1 )e m tion,ile „·etge\·er k.iii dati
er·enrueel de oilizetting mil meer recelite Europese ,·erpliclitii,gen nieetieitien.

251 4 8.4.4.
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8.5 Het beoordelingsschema als geheel: de orilintatiepunten en
criteria in onderling verband

Iii de roorga.inde paragrateti zijii de niateriiile orifiltatiepunten eii de uitvoeritigscri-
reria hidividueel gepresenteerd. waarbij iticidenteel dwarsverbatideti aan de orde
kw.itiien. 1)e genieetischappelijke noetiier is dat de orientatiepunten eti criteria
strekken tot waarborgilig Van tiiaterieel strafrechtelijke waarden iii de context van de

Europese Unie. Het beoordelingsschetiia als geheel draagt daarvoor zorg.
De niateriele orientatiepunten bewegen de wetgever tot nadenkeii over her-

geeii hij iii de gegeveti onistandigheden tell aatizien vati het stratiecht belatigrijk eii
niinder bel:ingrijk acht. De beoordeling van een Europees voorstel eti besluit aan de
hatid vati de orientatiepunten levert eeii grote bijdrage aan de inhoud en voringe-
\'itig r.iii de basis vail sirafrechtelijke unsprakelijkheid: de delictsoiiischrijving eti de
salictietionil. 1)it geldt zelfs voor het subsidiariteitsbeginsel, het illaterifle oric;iiI.irie-

punt \\·aarbij sprake is van een Europese diniensie.
Dit ultienie orientatiepunt vereist de beantwoording- op een zo objectiet-1110-

gelijke wijze - van de vraag of Europees optreden op her ten-ein vati het materiele
strafreclit door liliddel vall (illillillitlill)hamiotiisatie tioodzakelijk is. Bij een positieve
beatitwoorditig \'aii deze vrakig iieeiiit de wetgever de medeveratitwoordelijkheid op
zich voor itivloed op Nederlandse strafbaarstellingen, en dus op karakteristieken van
iii.iterieel str.ifrecht. De uiteindeliike ke,ize - al dan niet Europees optreden tioodz.1-
kelijk oordele,1 - illoet deugdelijk worden getiiotiveerd. 111ede otiidat de ititkoiiist
mogelijkerwijs 111oet coticurrereti liiet het statidpunt vali aiidere lidstaten.252 De

tiiotivering kan bestaan uit enipirische gegevens op grond waarvan de onivang van
het probleetii wordt otiderzoclit. eii eventueel kati wordeti bepaald op welke wijze
dit probleetii het beste kati worden aangepakt. Eventi,eel kati advies worden ge-
rraagd bij orgatiisaties die over de betreffende problematiek kennis bezitten die voor
de uitvoeritig vati de toets relevant is. De tijd die voor deze beoordeling kati worden
ingerui,iid. is relatiefbeperkt.-"-, Dat versterkt de gedachte dat een goed beeld vati de
voorgetionieti Europese en itivernationale besluitvorniing van belang is,334 evenals
ititerparleiiielitaire colitacteli. Watineer eeti lidstaat voortieiiietis is oni eeti kaderbe-
sluit te 111itieren. kall her halidig zijil watitieer Nederland hiervati tijdig op de hoogte
is. zodat bijvoorbeeld bepaalde gegevens kuntien wordeii achterhaald en adviesorga-

tien kunnen worden geraadpleegd. Uiteraard is het van belang om op het juiste
111011ient over dejuiste docutiienten te beschikken. Verder is een lobbypraktijk voor
het goed kunnen roorbereiden va,1 de beoordeling ian de hand van het subsidiari-

332     N 8.3.1.
253 h i | l e r l i t e i l \\ ·: p r ot c,c ol . we ge, · ue gil .l a i i h e t gro l i d .·e tte l i k  ·e r,11·.ig . K ge k o ze 11 1· oor ee 11 - m i n 1 : 1 l iz l e i l,

ZeCT krappe - terilli.111 \·ali (1,·ekei 1. Zie .irtikel 6 Protocol berreffetide de [oepaAsilig ,·ai i de begiti0eleii

\.iii  ulixidiari[eit en e\·enredighei,1. toege,·oegd a.iii her groridwetrelijk \'erdrag.
254 4 H.4.5. Hierbu kutitien bepdalile 11.itioliale coinm*e: een rol \·en·ulleli. zoals bij\·oorbeeld de

('c>ii,tiiiszie Mei.len. Zie :i K.4.3.
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teitsbeginsel waardevol. Het voorgaande illustreert dat diverse uin·oeriligscriteria de
toetsitig aan het subsidiariteitsbeginsel t:Iciliteren.

Op groiid van her proportiotialiteitsbeginsel vitidt iii de \'ooif,ise de beoordeling v.in
de verhouding tussen niiddel eii doel van het Europese optredeti plaats, w.iarbij
kennisneiiiitig vati de gehele itihoud vati de stratbepaling (delictsotiischrijvitig eii
strafbedreiging) nodig is. Het perspectiefis natiotiaal, de beoordeling iiioet objectief-
plaatsvindeti: her 111iddel wordi uiteitidelijk  tell opziclite vati het doel \vel ofiliet
proportioneel geacht, waarbij deiard en onivatig van het probleeiii (redelijk) objec-
tiet- zijn vast te stellen. Enipirische gegevens, en ook de adviezeii ,·ati bepaalde
orgatiisaties kutinen hierbij van belang zijn.'55 Het object van beoordeling is de
gehele delictsomschrijving, en het specifieke onderdeel van de stratbedreigitig
Toetsing aail het orifiltatiepunt is relevant nu het niet raadzaa,11 is een bijdrage te
leveren .ian disproportionele, te vergaande, itivloed vatiuit de Eitropese Utiie op her
tiationale niaterifle strafrecht. Het Staildpulit van de wetgever dat 11.itiotiale strat--
rechtelijke waarden waarborging verdienen eli dat het strafrecht sterk met de natio-
tiale soevereiniteit is verbotideti, witit aiiders iliet aail geloo ·aardigheid.

Iii de eindt-ase is het Europese besluit een feit. Het proportion.iliteitsbegitisel is
dan ontdaan van de bijzondere functie waarvan iii de voort-ase spr.ike is: het stelleii
vati een voorvraag die niede bepalend is voor de voortzetting van Europese besluit-
vorniitig, eti daarmee voor de aanwending van het beoordelingsschema. Bij de
onizetting fungeert het als argunient bij de vornigeving vati de gehele stratbaarstel-
ling. Bij de beoordeling vati de delictsonischrijving en eventuele strafbedreiging
waarniee de Europese regels worden 0111gezet. 1110et de wetgever de proportionali-
teit in de gaten houden. Dat geldt illet tianie voor de situatie watineer hij verder
wenst te gaan dan waartoe het Europese besluit verplicht. Uiteraard is dit alleen
inogelijk wanneer het minimtinihamiotiisatie betreft.

De niateriele orientatiepunten die betrekking hebben op specifieke aspecteii van het
object van beoordeling (eeti Europees initiatiet: dati wel nationale wetgeving ter
0111zettiiig erv:111) zij,1 - iii tiiet dwitigetide volgorde - het legaliteitsbegitisel (in her
scheina beperkt tot het h·x certa-beginsel). het schuldbeginsel. de algeniene wetssys-
tematiek en de anticipatie van de wetgever op de autotionie uitleg van de rechter.2"'
Deze (eletiienten vati) orientatiepunten keniiierken zich door een tiatiotia.11 perspec-
tief.257 Bestanddelen van de delictsotiischrijving evetials de stratbedreigin ,M staaii op

grotid vati deze orifntatiepunten iii de schijnwerper. Het is zelfs mogelijk dat ver-

255 Hierbil k.iii get,rwk \\·orile!1 geliwkt \·311 gege,·eli, die ,·oor de toets:lig .iali liet subsidi.inteit,begiti el

ziln wrz.liiield.
256 Zie respectieveluk § 8.3.3. § 8.3.4. § 8.3.5.1 en § 8.3.5.2.
257     Ilitheeft torge\·o|g ilar lie[ uit\·oeriiigscriteriumdat betrekki,igheettotic\\·ikkelitigeii inde Eurcipeseen

iii re mari n n.ile liesluin·ortiiing hierbi.3 ziiet ,·ali belaiig 14.
258 Vati deze ,·ier onelit.i[iepliliteli if ,·mr de stratbedreigitig de „·ers:,·fteniatiek ,·m belatig.
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schilleiide lilaterifle oriiintatiepunten bij hetzeltile bestanddeel een rol speleti. 1)at
betekent nier dat zij op gelijke wijze kutitieti wordeti getypeerd.

25'1
Het h·x a·rm-beginsel en het schuldbeginsel zijn open, dynaniische begrippen.

Zij kiintieti iii huti Ioepassing wordeti gekletird door indiriduele voorkeuren of
op\·attitigeti over her strafrecht. I)at beteketit tiiet dat deze orientatiepuntell - bij
goede toepassitig - aati de wergever alle ruinite geven. Iii soni111ige gevallen zal
bij\'oorbeeld duidelijk zijn dat eeti gekozeti terill te vaag is, en dat daardoor het h·x
a·,w-begitisel wordt geschondeti. Het is ook goed mogelijk dat vati e\'idetite over-
schrijditig vati gretizeti geeti spr.ike is. Watitieer bijvoorbeeld iii de Haagse eindfliw
voor eeti ativijketide (niinder nauwketirige) tertii word[ gekozen dan in het Europe-
se besluit. zal de wergever deze keuze nioeten motiveren. Hierbij zal blijken of-de
getii.1.ikte .iliregitig verdedigbaar is, ot-dat mdere atbakeizing is gewenst. Wantieer
het h·x a·mi-begitisel als een belangrijke waarde v.iii 111.iteriee| stratrecht wordt a.iii-
ge,iierkt. is de verwachting gerechtvaardigd dat de wetgever - voor zover iii de
gegeren otiistatidigheden niogelijk is - zijti uiterite itizet toont voor de waarborging
er, .111 in zor#·el Eziropese beslziiteti alA iiatic,11.zle (,tiizerringG\\'erge\·ing die ziitvoeriiig
geeft a.iii Europese verplichtillgell.

C )<,k bij hit schuldbeginsel itiipliceert de - relatief- open aard \·.iii her orifilt.1-
tieputit geeti grenzeloosheid. alhoewel hier de tiiarges natiwer zijn dan bij het /ex
a·r/,i-begitisel.  Iii eeii Europees besluit is ill de regel al dati tiiet eeti stibjectief be-
staiiddeel opgeiioiiieti. herzelt-de geldt voor 11.itiotiale stratbaarstellingeti. Het oriiitita-
rieputit - cii de tiiotivering van de getiiaakre .itiregilig - is iriet tiatiie v.iii bel.111g bij

de beatitwoo,-clitig ran de vr.*ag liaar het colicrete vetivijt dat de eventuele overtre-
der kati wordeii geniaakt. eti ot-dat voldoetide iii de stratbepalitig tot uitdrukkitig
koiiit. 1 )it .ilitwoord is tiiet altijd eetivoudig te beatitwc,orden. Ook hier\\·ordt doc,i·
het tiiotiveri,igs\·ereiste de \vetgever ged\\'otigen rot her iiizichtelijk iii.iketi v.iii de
wiiiaakte afu·eging. Mijns iiiziens kutinen overschrijdingeti van de grenze,i vaii her
t,clitildbegitisel bij goede toepassing van dit oriii}tatiepunt worden voorkolliell.

Voor beide otiderdeleti van de werssystetiiatiek geldt dat zij nlinder atliankelijk
zijii vaii subjectie\-e itizichten. Zij zieti op het streveii Iiaar behoud vati coheretitic
bititieti het Wetboek rail Strafrecht en op eeti 'voorspelbare' uitleg van bepalitigeti
door de strafrechter. Op grond vati coticrete vergeliikitigen kan de betreffetide
beoordelitig plaatsvinden. De „·etssystematiek heeti als algeinene noemer betrekking
op verschilletide otiderdelen van het stratrecht. Zo kati worden aangesloteti bij
(vergelijkbare) foorteti criniitialiteit. enist vati de gedragingen en de rechtssubjectiti
die wordeti aatigesproketi. 1)e wetssystetiiatiek staat voor coheretitie bitineti het
Wetboek vati Strafrecht. Bij de beoordelitig richt de wetgever zich dus per definitie
op atidere oliderdeleti v.111 her wetboek. 1,e .1 'egitig iinpliceert vaak ee,1 duidelijke
keuze: bij de tomiuleritig ran bestanddelen in titel XXXA Sr inzake witwassen werd
soiiis gekoze,1 voor aatisluititig bij artikel 36e Sr, waardoor er werd at-geweketi v.iii

259 /.te ., 1.4 (Ii,et 11.ime \·oetticior .iM).
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4411bestaticidelen \'.iii de lielitigsbepilitigeti.-hi eeti tiioti\·eritig zoti kitiiien \, c,ideti
tieergelegd waaroni deze keuze is ge,ii.,akt.  1 ler k.iii zij,1 dat bilroorbeeld \\'ordi
opge,iierkt dat eeti bepaaid begrip 111eer tiatiwkeurig is. hergee,1 een beroep op her
14·x a·mi-begitisel illhoudt. Hieruit blijkt dat dit begiiisel ocik ali argiiiiietit bij de
beoordelitig a.in de hatid van de wetssysteniatiek k.111 \\·ordeti i,igebraclit.

Bij iedere stratbepalitig kati dit oriftitatieputit eeti rol rerrulleti. l).tarbij is dit
oilderdeel v.iii het sche,iia. evetials her proportioii.iliteirsbegillhel. rati belatig \·oor de
:stratbedreigiiig. 1)eze orifiltatieputitell otidersteutieti elkaar bij de roniigeri,ig v.iii
dit otiderdeel v.iii de siratbaarsvelling. Watineer her uitgatigsputit is dat proportiotiali-
reit op een bepaald otiderdeel viii de stratbepalitig wordt liagestreetil. eii .1.iii dit
streveti iii vergelijkbare gevalleti altijd uitvoering „·ordt gegereii. wi,rdr da.iniiee
een bi-idrage geleverd a.iii de wetssyste,iiatiek. Hierdour kati dit la.irste orilbtitatiepittit
,·ati dietist zijii bij de toetsitig a.iti her proportionaliteitsbegitisel.-"1

1)e atiticipariegedachte is iii niitidere mate .1.711 te ilierketi als ee,1 karakteristiek
v.111 111.iterieel strafreclit. liu er sprake is van eell beperkte werkiligS:,t-eer. 1)it oilder-
decl vati het beoordelitigsscheiiia is inliliers alleen relevalit watilleer ill een Europees
besluit eeii (voor Nederl.ind) tiiet-strafreclitelijk begrip is opgetionieti. Iii de cotitext
rati de Ei,ropese Utiie verdietit deze aliticipatieged.iclite bijzondere A.lilliacht. 1,1
Europese besluiteii ko,iit het iinniers regehiiatig voor dat - iii de ogeti v.iii de
Nederlatidse wergever- eeti privaa trechtelijke terill i s opgelloillell. 1)at ko,iiI oiiid.it
de strat-rechtelijke handhavitig van bepaalde regeis iii Europese besluite,i reel.11 decl
ziittiiaakt vati iiieer algetiietie (tiiet str.it-rech[elijke) regelge\·itig.

Beide otiderdele,i van de wetssysteniatiek kullile,1 als arguillent bij de beoorde-
litig aan het h·x reria-begitisel eii het schuldbeginsel worden betrokken. Watitieer
bijvoorbeeld tiidens de eindtiise disciissie wordt gero,rd over de 11.11'wketirigheid
\·.111 Cell begrip k.ili iliet eeti beroep op de \\·eissb·sretiiatiek \,orilcii gezoc-ht 11.1.11
begrippeti niet een vergelijkbarc itihoud die.11 cerder iii het Wetboek v.iii Strati-eclit
zijii tieergelegd. De ervaring die iii de praktijk tiiet de rergelijkbare tertiieli is opge-
daan, kati wordeti nieegenotiien bij bet 111akeii v.in de ukeitidelijke kezize.1"2

De niateriele oriL;litatiepulltell tolle,1 huti daadwerkilijke belatig eli inhoitd iii cell
proces vati voortdiirglide atwegingeti.i<'' Watineer her subsidiariteitsbegitisel eii IicI
proportionaliteitsbegitisel aaii de orde zijn gekomen. wordt de tiation.ile wergever
op grotid v.111 liet legaliteitsbegiiisel, her schiildbegiiisel, eii de \\'etss)'stelliatiek
(waarotider de .ititicipatiegedachte) gedwotigen 0117 ron 11 eii itiho,id Ie geri*11 aa 11 de
stratbepal i iig Hierbij wordt hij gecotifronteerd niet waardeti vati m.iterieel strat.-
recht. 1)e wetgever heeft etiige ruitiite om tiiet bepaalde coticrete otiistatidighedeti -

2(,1 ) 4 5.5.
2(,1 Lie buvoorlieeld de linizercilig vall richtlull 91 3.41 'H, t.tC;. w.1.irbi.1.1.111.luiting u :rd ge/oclit bu lie

.tr,itiiiaxim.1 z·,1,1 .111.1:re ,·erillog:11.delict:11. Zie 1, 5.-1.6.
2(,2 I let 1, mcige luk d. r celi begrip m eeli delic[„ili-·Iii·ilillig dul,le'Uk i#. rem·iiI hew,·Itile lie:grip m :eli

.iii,lere 0111., 111.j\·liig .11  \·.14 k.in 1,·ord:ii .1.iligetii:rkt.
2(,3 /.ie 7 8.2.1.
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die tiier IicI bert'efli·tide Eziropefe illitiatiet-dati u·el besluk fatiietihatigeii - rekellitig
te lioude,i. 1)eze (,pen ben.ideritig ran de orientatiepunteil otiderstreept de tiood-
z.iak v.iii eeti \\ddoordaclite toepassing 0,11 ervoor Ie zorgen dat strafrechtelijke
\\.iardcii ook d.1.1,1.(*ikelijk 1\ oideii gew.taiborgd. 1)e Likm·oeritigscriteria ret·z·ulleti
d.iii ook eeti esseticitle titlictie iii her be )(,rdeliiigisclie111.7.

De retlectic a.iii de hatid r.iti de 1/ti'int/m n·//ic·ditii#i-ged.ichte - het is niet zi) zeer
eeti bec,c,rdelilig liti de ilihoud rail her orielitatieputit zeer ruini is eli er eell eigen
iii\·zillitig .1.111 kati \\·ordeii gegeve,1 - 1113.ikt het iii de eerste plaars tiiogelijk oni eeti
t(,ta.ilbeeld te \ or,lieti o\·er de coticrete siratbaairtelling. Alle waardeti die een rol
fpeleii bii de vortiigeritig \·.in de strati-echteliike aansprakelijkheid bepalen de itihoud
eti de gretize!1 \·,111 de betreffetide stratbepalitig. Materifle oriftitatieputiteti, eil

3(.4.lildere .11-gllilletiteii die verbaild hlilideti 111et \\·.iardeii r.iii 111.iterieel strati-echt.
kittitieti clkaar a.iii\7illen dati weI elkaar tiegatiet-beinvloedeti. Dat rei-hwaardigt de
\'ra.ig 11.1.11' iiifte!1111ii,ig \·.iii de wetgever liler het rota.11 plaatje. Iii de tr\'eede pl iats
k.111 bij dir cirieiiI.itiepillit eell blik Wordell geworpen op de otitwikkelitig die her
111.iteriele strafreclit als geheel dooniiankt."' Hierbij is het weiiselijk oiii bijvoorbeeld
ecii blik te werpeti (,p vi)orgeiloiile,1 tiatioiiale eii Europese wetgeving. De itidivi-
dilele 111.lteriele orielitatieputiteil fluketi o\·erigens eeti ruitiier blikveld iliet tlit: bu
de iiioti\·eritig \·ati de keuze oni bijroorbeeld aansluiting te zoeken bij een bepaalde
stratbaar<rellitig ilit IicI Wetboek v.111 StrafrechI. k.711 de wergerer zich bedietieti vati
.irellillell[ell die de coticrete probletiiatiek overschrijden.

De ilitititimi n·,ile,h ilt,1-ged.ichte stillitileert de liale\'ilig rail |let beoordeliiigs-
Aclietiia. ot-beret  cerst de,ikeii. d.iti doeti'. eii belladrukt de dytiatiiische itibeddilig
r.111 her strafrecht iii de liatioiiale en Ezil·opese reclitsorde. Bew·zist retlectereti op
11.itioti.ile AIr.ltrechtelijke waardeti if iliet eenvoudig. De 11/tit,illm rcitic'diti,i,-ged.ichte
biedt .115 11ltietil colitrole,iiiddel ee,1 extra ,\.1.irborg.

8.6 Afsluiting

IIi de \·c,(,rgaaiide partier.iteti ic eeii fclieiii.7 get-ortiitileerd dat dietit ter beoordeling
rati de iii\·loed \·,iii de Eitropese Utife op iii.iterieel strati-echt Iiiet als doel het waar-
borgeti \·.111 itratirchtelijke waarde,1. De I\\·ee t,reedelinge,1 (illateriele orielitatie-
pittireil eli ilitroeri,igscriteri.1, rooiffise eti eitidfase) iiiaken deze waarborgi,ig illoge-
lijk. Terilis worilt door her gebritik vall de orielitatieputiteti eli criteria eell biidrage
geleverd a.111 de rerdere otitwikkelitig r.iii k.irakteristieketi vati niaterieel strafreclit.

1)e 111.iteriele orii:,itatiepuliteti staaii 0,1,11iskenbaariii verbmid ilier he[ celitra.11
itaa,ide reclitsgebied. hi de inhoud rail de orifiltatiepulitell kotitet, waardeti tot
uitdrukkitig die .1.111 de strafrecliteliike a.itisprakelijkheid iii het Nederlandse vtrat--

2(,4 (,ed.1.·lit k.,11 u „1·,1:11.im lilli 0„1·11::1,1 i\·er.111, 11·le eli reclit.ge'likhel,1.
2(,5    '' A..1.(,/
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recht reti grondslag liggeti. Als ultieiii oriBiitatieputir rei tegeiiwoordig  her subsidia-
riteitsbegitisel de behoette 0111 natioiiale strati-eclitelijke  ·aardeii te \\ .1.irborgeti. Hi t
proportioiialiteitsbegitisel, dat als tweede oriftitatieputit aaii de orde kotiir. geeft
uiting aan de verhoudiiig russell het,iiiddel en her beoogde doel. Bij de beoordelitig
\·ati itiitiatieveii dati wel besluiten aaii de lia,id vati de overige 111.ireri2le oriBiltatie-
pltllte 11 1110et Op grond van het proportiotialiteitsbeginsel onder atidere de da.idwer-
kelijke doelstelling van de berretretide Europese strafreclitelijke satiieti\\ erkitig iii het
oog wordeti gehoudeti. Het legaliteitsbegitisel eii sch ildgezichtsputit verscliaffeli
aandachtsptinten, evenals de wetssystematiek en de,inticipatiegedachre. De littililitill

remtditti,i-gedachte dietit als controletiiiddel bij uitstek, op basis waarvati eeti eitidba-
latis kati wordeti opgeiii.takt.

1)e uitvoeringscriteria dragen bij aan een besluitvorinitig die iii dit kader
wenselijk is: transparant, efficient, democratisch. Behalve de deniocratische eti
rechisstatelijke eiseti die hierinee wordeti gediend, koiii[ de d\·tiatiiiek r.iii het
strafrecht aan de oppervlakte waardoor een bel.ingrijke bijdrage word[ geleverd a.iii
de ontwikkelitig vin de strafrechtelijke waarden otider toetieiiieilde invloed rail de
Europese Unie. 1)eze uitvoeringscriteria zijn van groot belang till zij beogeti ve
waarborgeti dat daadwerkelijke roepassi,ig kati wordeti gegeven .1111 de iii.iterifle

orifntatieputiten.
Het feit dat er een Haagse eindfase is. 1110et niet leideti rot uitstel. Het is rati

groot belaiig dat tijdens de Brusselse voort-ase sprake is van tiiaxiniale inzet teil
"«behoeve vati de waarborging vati strafrechtelijke waarden die tialevitig verdiene,1.-

1)eze karakteristieketi wordeii her beste beschertiid op het 1110111elit dat zij \\·ordeii
verwerkt iii Europese besluiten. Daar is geeti trvijf'el over mogelijk. Het is echter eeti
gegeven dat dit - mede door de politieke cotitext - geen een\·ozidige opdraclit is. In
de eitidtase kati coinpenserend worden opgetreden, waarbij her iii e,ikele „evallenr

wenselijk kan zijii 0117 de gretizeii vati het Eiiropese kader op Ie zc,ekeii.

Het uitgatigspuiit dat waarden Vall illaterieel straf-recht waarborgitig vet-dietieti.
wordt bitineii de tiationale rechtsorde, ill ieder geval bititieti de wetgevetide 111:iclit,
gedragen.'67 De tiotitie Eurostrafrecht en het voorstel vati Doritier eti NicolaY roor
eeti gescheiden rechtssfeer zijii voorbeelden die dit standpunt onderboziwen. Het
beoordelingsschetiia biedt ruinite aan een dytianiiek waardoor eeii pertiiatient proces
van retlectie op strafrechtelijke waardeii tiiogelijk wordt, zorider daarbij eeti oordeel
re geveti over de Europese iiivloed op dit rechtsgebied als zod.inig eii de :inibities
die Nederland op dit terreiii Iiastreeft.

Het 1110,iietit is aangebroketi 0111 daadwerkelijk actie re ondertietiieti ter waar-

borgitig vati tiiaterieel strafrechtelijke waarden. Het beoordelitigsschetiia. gebaseerd
op tz,·ee tweedelinge,1 waarbij de illaterifle orifiltatiepuntell en de uitvoeritigscrite-

2(,6     Zie r·oor her belatig dat bil,·oorbeel,1 regerilig eli ile 12.1,1,1 ,·.111 State .1 all cle ,·0011-1.e liec hrell \·cietli „it
4('.

267 Zie § 1.2.
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ria de iii-chirectilur van het schetiia bepalen. is 111ijns inzieiis een bruikbare coticrete
.latizer. Op basic rati de 111.iteriele orietitatieputite,1 eti uitvoeringscriteria k,ill - tilet
lier oog op 'doen' - verder worden tiagedacht over het thetiia. 1)at is eeti re·fle
aiiibirie gezieti zor,el de  ·.7.irde die a.iti her strafrecht wordt geliecht .ils de rtiiiiite
die de rooitise iii eitidt,se biedeti. Verdere doordenkitig is waardevol. ook .11 z.71
eeii eindpzilit „·.iarfchijtilijk tiooit \rordeti bereikt.2'"

14 |)e Ill,|111 21'113.1. p. 5.3. Zie i-ira.it 111|el,le,1,1 decl.
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Samenvatting

1)it boek gaat over de beoordeling rati de effecteii v.iii Euri,peef h.iriiic,11isatiestre\·cii
op het Nederlandse niaterii)le strafrecht tell behoere \·ati her \\·a.irborgeti \·.111 11.itio-
ilille strafrechtelijke waarden. Doordat steeds r.iker strati-eclitelijke c,nder\\ erpeti iii
de Ei,ropese Uiile (EU) eeti regeliiig vitiden, dreigeti deze „:7.irdeti iii her geditig te
kotiieii. Europese besluitvortiiitig leidt tor ee,1 - iii roetie,iietide iii.itc - fiigrijpeiide
itivloed op de tiatiotiale strat„·etgevitig. Nederlatid lerert hier.1.1,1 ecti bi-idrage als
deehietiier .ian deze beslititvortiiing. Hierdoor is spr.ike vati eeii ii.irioii.1.11.1.itideel iii
de (iiiogelijke) effecte„ daar\·ati op eigeti strafrechteliike \\.,aide,1. lii-i de oiiizettiiig
v.iii tiiet naiiie kaderbesluicen eii richtlijtien besta.it verrolgelis voor de liatiotiale
wergever. bitilien de illogelijkhedeii die lier Et,ropese kader biedi. e,iige niiiiite 0111
sti,ritig Ie Keven a.111 de daadiverkelijke gevolgeti \'.111 het Europees optiedeii. (;ezieii
de behoette aaii het waarborgeti vati karakteristieketi v.iii tiiaterieel strati-echt rijst de
Nraag op welke wijze daarvoor zorg kati wordeti gedrageti. 1)e di)elstellitig \'.in dit
otiderzoek is de torniuleritig van (eeti .ializet voor) een beoordelitigischeliia waar-
tiiee de Nederlandse wetgever bij het proces vati totstatidkotiiitig (Brusselse vc,ort.1-
Se) eti oilizettillg (Haagse eitidthse) r'.iii Eitropese reclitsilistrittiieliteti liatioliale
strafrechtelijke waarden kan waarborgen. Her onderzoek wordt geititroduceerd iii
hoN;/stiti· 1, waariti tevens de doelstelliiig, het kader eli de Iliethoile rail her c,lider-
zoek .7.111 de orde kolliell.

De aandacht giat in de eerste pliats uit iiaar de Europese Unie (deel I). Di Utife is
tiier her Verdrag \·an Maastricht begiti jareti negentig r.111 de \·orige eeuw toI stand
irekotiieli en best.zat uit drie pijlers. Voor dit otiderzock zijti de ee,Tte pijler. de
Europese Cieiiieenschap (EG), eti de derde pijler. die silids het Verdrag \·ati Allister-
dani uitsluitend de stratrechtelijke sanietiwerkitig betreft. \,ii belatig. hi deze pijlers
,·iiidt op basis van rerdragsrechtelijke bevoegdhede,1 besluitvortiiitig pl.1.its die
itirloed uitoefeiiI op het nation.ile strafrecht.

lii hoohistitk 2 kotiit de eerste pijler v.iii de Utiie a.iii bod. 1)eze smat iii het te-
keli vall her strevell liaar lilet 11,7111e ecotiotiiische integratie door voc)ral de ilistelling
v.in de genieenschappelijke tiiarkt. Hierbij ix her vrije verkeer vati goedereii, perso-
tieii, dietiste,i en kapit.,al vati groot belatig. 1)it streveii heeti \·erg,i.inde iiirloed op
de tiatiotiale rechtsorde vati de lidstatell. 1)at ki,11it rciortiatiielijk doord.it de Eurc,pe-
se Getiieelischap een Collinilitialitaire rei hts<,rde is. 1)e (;eliieeliscliap A eeti recht-
streekse bron van rechtell eti plichten voor lidstateti en liuii burgerf. 1).iarbij heeti
het autonotiie getiieetischapsrecht voorratig op her liatiotiale reclit. 1)e (ietiieeti-
scliap kati alleeti optredeii bintieti de gretizeti vati de toege\vezeti beroegdheden eii
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doelstellitigeli tieergelegd in het EG-verdrag (attributiebegitisel). De beginselen vati
stibfidiariteit eii eve,iredigheid regulereti de toepassilig rail deze bevoegdheden. Het
kati zijii dat Illateriele noriliell wordell gesteld, bijvoorbeeld iii een richtlijil, eii dat
(in)direct strati-echtelijke haildhavitig daarvan is voorgeschreven. Op deze wijze
\\ ordt de liatiotiale strafrechtelijke autonotiiie rati de lidstateti geraakt. Over deze
kwe<tie is latige tijd discussie geroerd. De C:otiiniissie en hit Europees Parlenient
Ata.1 11 dergelijke verplichte strafrechtelijke h.indliaving toe. 1)e Raad van Mitiisters
lijkt eeii expliciete ziitspraak over dit theiiia te otitlopeii. De zii[spraak vati het Hof
Vali Justitie  EG  (H\,1  EG)  v;iii  13 septeniber 2()(15 inzake de bescherining van  her
111iliet, door 111iddel vati het straftecht verschaft enige duidelijkheid iii de kwestie.
Her Hot-stelt - ill lijn illet Nederland - de ver\rezetilijking\·ati genieenschapsdoeleii
\'(,orop: iii eeii richtlijii killitleti 111.iteritle tioriliell \\·orden gesteld en kati de sti.it--
recliteli-ike liatidliavitig daan·ati worden voorgeschreven.

1)e EC; trekt zich bepa.ilde strafrechtelijke beginseleti a.iii, zoals blijkt uit de
reclitspraak vaii het H\J EC;. Gedachr kan worden aan rechtszekerheid en legaliteit.
e\·eiials de proportiotialiteit rati straffeti. Natiotiale wetgevers en rechters dieiieti
rekenitig te houdeti illet deze begitiseleti bij het naleven vati Europese plicliten.
1 ),7,iretitegeti ketit de co,7111111,iatitaire rechtsorde itigevolge de rechtspraak van het
Hot- bij\·oorbeeld geeti schtildbegiiisel in zodanige vorin dat dit als uitgangspunt
rer,1 gkeert iii LEm o pese n 01 11is rellitigeti e„ d.wi-m ee d 00 nverk t in het iiatiotiale recht
raii de lidstateii.

1)e derde pijler. die iii hoo/1/st,ik' 3 aan de orde ko,iit. is voortgekomen uit
4,1 111 en\, c7 ki tigs\·01 111 e 11 di e zi c h rooratjgaa! id aa 11 de rots tatid k o iiii tig va 11 de Uiiie iii
de Achadii\r \·311 de illuren vaii de EG hebben ontwikkeld. Het is het Verdrag vati
Atiisterdaiii \\.1.irtiiee de straftechtelijke sainemverking iii de Utiie op de kaart wordt
geze. 1)e 5.111}etiwerkitig vindt plaats otider de vlag 'streve,i tiaar een hoog tiiveau

\·an zekerheid roor burgers iii een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardig-
lieid'. Deze poftisch getoniitileerde anibitie is iii verschillende beleidsdocutiietiteii
eti k.iderbesluiteii uitgewerkt. 1)uidelijk blijkt dat de invulling vati deze anibitie- op
zij 11 zachtst gezegd - rui,11 is.

A.111 de lidstate,i eii de Co,iiniissie is de bevoegdheid toegekend oin kaderbe-
slilitell te illitifrell iliet als doel de haniic,11isatie van strafretgeving. Deze kaderbe-
sluiteti kutineti alleeti op gron,1 vati Uliallitiliteit wordeti aangenotiien. Iii artikel 31
lid I onder e VEU lijkt de bevoegdheid te zijil beperkt tot bestatiddelen vaii stratba-
re t-eiteii e„ straffen op het gebied van georganiseerde critiiinaliteit. terrorisme en
illegale drugshatidel. In de praktijk is v;iii etiige beperkitig tiauwelijks sprake. 1)e
lidstaten illakeii etithousiast gebruik van het initiatiefrecht eti gaan daarbij. iii lijn
illet de itihoud v.in beleidsdocuiiienten. uit \·ati een niinie bevoegdheid tot hai-1110-
ilis.itie. Dit laatste is - illet 11.11117 de laarste jareti - ook iii enige inate het geval bij de
C:oiii,iiissie. 1)e k.iderbeslititen die zijn aange,ioiiien betreffeii een breed spectruni
.1.111111.iterieel strafrechteliike otiderdeleti zoals deeltieniingsvoniien en de strafrechte-
lijke aatisprakelijkheid \-aii rechtspersi,neti, die iii Nederland beide zijii tieergelegd ill
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Iici Algetiieeti Decl \'all her Wetboek \·ati Str.it-rec-hI. Teretis is a.itid.icht ge\·estigd
op diverse critiiilialiteits\·ortiieti. Ook al biedeti de \\·eitiig strak geti,niizileerde
rerdragfartikeleil deze tiiogelijkhedeti, her zijii de lidst.iteii die \·04,1- ieder .1.ititretio-

meti k.iderbesluit de veratitwoordelijkheid drage,i.
Hoot;istitk 4 strekt ertoe aaii Ie gereti hoe ile strafreclitelijke satiietiwerkitig zich

zou kunneti otitwikkelen. 1)airtoe \\·ordr eeti blik ge\ri,rpeti op r„·ec docullielitell
die van belatig zijn roor de ontwikkelitig die de strafreclitelijke satiieti\\·erkitig iii de
Utiie dooriiia.ikt: her H.,ags progratiitiia eii her grc,tidwittelijk verdrag. Beide do-
cutiieliten, eli elikele aanrer,Lanie stukken. geve,1 i,iziclit ii, de rewilta[eti r.iii de
ati elopeti jareii eii de atiibities op strati-eclivelijk terreiti. 1).1.iriiice \iifch.iffe,1 zii
itidica[ies over de niate waariti eti de terreitieti wa.ircip de EU iti\·loed k.iii g.1.111
uitoefenen op het illateriele strafrecht.

De kotiie,ide vijt-jaar is het H.,ags prograti)117.1, dooi- de (:oillilliBie uit„ewerktr'

iii eeti actiepl:111. bepalend. Opvalle,id is dat - ill tegelistellitig rot Z()\\'e| de praktijk
oiider het Verdrag van Maastricht .ils de praktijk otider e,1 de tekst v.111 hit Verdrag
vati Anisterdatii - relatiet-weinig aatidacht ititgaar naar (harliiotiisatie \·an) iii.irerieel
strafrecht. De priiiiaire bel.ing! tellillg ligt bij 111eer procedi,rele .ispecteii. 1)it acceiir

houdt  verbatid nier de wederzijdse erketitii,ig.  het begi,isel  dat  iii  1999 door de
leiders van de lidstatell is uirgeroepeti tot hoeksteen van de justitiele s.1111e1iwerkitig.

Het grotidwettelijk verdrag toolit echter aaii dat de lidstateii di mogelijkhedeti oni
tot harnionisatie van 111aterieel strattecht over te ga.iii ill de toekonist willen ilitbrei-
den, zelt-s iii vergelijking nlet de praktijk o,ider het Atiisterilaillse verdrag.

0111 te kotiieii tot de fornizileriiig v,111 eeti beoordelitigssclietii.1 dietit te \\·ordeti
nagegaail aan welke materiee| strafrechtelijke \raardeti de Nederlatidse wergever
belatig heclit. Daartoe wordt voor een richtlijii ell veroriletii,ie itit de eerste pijler,
en ee,i kaderbeduk uk de derde pijler de tiise vati onizetritig \·ati deze rech[sitistru-
ilieliten in de Nederlindse rechtsorde geatialyseerd (deel 2). 1 )it behelst een rergelij-
king tusseii de inhoud van het Europese beslilit eli de tiatiotiale str.itiverge\'iilg die
toi oilizettilig daarvan strekt. Er wordt getracht de gecotistateerde rerschilleti te
verklireii op grond rati het gefxpliciteerde d.in wel het itiipliciet blijketide belatig
dat door de nationale wergever aaii bepaaide 111.iterieel sirafreclitelijke wa.irdeii i0

gehecht. Zo \\·ordt een b.isis verschati \·oor de foriiiuleritig \·ati lier beoogde beoor-

delitigsschetiia.
Med e naar aanle iditig van de plicht tot oillzettilig \'.1 11 riclitlij 11 91 /3{ )8/EEG.

die berrekkitig heett op de aanpak vall winvassell, lieeft de tiation.ile \Letge\·er eeti
aparte witwastitel (titel XXXA) ill het Wetboek vati Strafrechi itigeroerd. 111 /1,4,/fi-
Aritk 5 valt op dat aatidacht voor deze riclitlijii rooral blijkt wa iii i eer \\·ord i gedebar-

teerd over de achiergrotid vati liet wetsvoors[el of,ispecteii die liieriziee verballd
houden. Wanneer individuele bestatiddeleii aaii de orde zijn. otitbreek[ reel.11 een
verwijzing tiaar (de itihorid v.711) de richtliiti. Het tiatiotiale strafrechr prevaleer[.
alhoewel soms een advies van de liaad v.in S (ate ofee,i kritische k.111iervraag deze
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\·atizelt-spreketidheid doorbreckt. (,pralle,id is dat bij de ti,niiuleritig rail de titel een
grote rol iJ \Jiggelegd roor de ertist en het k.irakter  ·an „·irwasse,i. 1)e cotiiplexe
Medi-agitige,1 die r.iketi .iati de i,itegriteit r.iti her filialiciele eli ecotiotiiische verkeer
recht\'a.irdige,1 rolgetiA de tilini4ter eell ruinie firatbaarvrelling

Bij de ati.ilyse rati vercchilleil tlissell de natiotiale witwasbepalitigeti eii de arti-
keleti itir de riclitlijil r.ilt op dat liatioliale strat-reclitelijke waarden zeldeti worden
ge/xpliciteerd. Uitzoiideritige,1 zi-ill de 11/linlittii ,(itic·ditl,li-gedachte e,i kar.ikteriftie-
keti \:iii het 11.irioii.ile ftratitelsel, eeti stelsel d.it iii \·ergeliikitig iiiet de Writatie iii
.itidere lidst.ireti als 111ild wordr besreilipeld. Voorts vpeelt het belailg rail het behoud
r.111 wetsh\'freiiiatiek op tertiiitioli,gisch 11ive.iii regehiiatig een rol. 1)e beteketiis
er\'.iii is ecliter relatiet-: soiiis \\'i,rdt bij\·oorbeeld .iatisiuitilig gezocht bij tertiieti uit
de helitigfbepaliligell. ee,1 .itidere keer Iiiet. Eeti li,gifche verklaritig hiervoor ont-
breekt z .7.ik. Verder blijkt dat de \\ etgever iii de delicrt<)171, clirij\·ing eeti ,7,orkeur
lieeti roc,r begi-ippen die geeti civielrecliveliike ooispri,iig hibbeti, eti strafrechtelijke
begrippeti pret-ereert. Aldus voorko,iit de wetge\·er dat de ctrafrechter rot eeii eigeti
(.iIi\'iiketide) ititleg \-ati ci\·ielrechteliike begrippeii ko,iit. Een atider putit dat a.iii-
dacht verdictit. A her h·x a·,7,1-beginsel. Een etikele keer wordt explicier inzicht
gegereti iii de afu·egitig vaii de \\·etgever iiizake de tiatiwkeurigheid v.iii eeti ter,ii.
bii\c,orbeeld w.111,1eer iii atiri-iki,ig v.iii de richtliiii wordt gekoze,1 roar eeii ilieer
h edetid.1.1 5 begrip. Eet, de-i gelij ke 111(,ri\·en I ig dra.igt bi-i ·1.1 11 liet d m), gro tideii \ .7 ti de

.it\\ ijkitig \·.111 IicI omzettitigs\·oc,ric britt v.111 de riclitlijii. hetgee,1 \7,01 de ititleg eii
de toepaisitig d.1.11-\·.iii \.iti bel.,Iig k.1,7 ziiii. 1)e keiize r.iii de wetgever 0111 iii .ifu·ij-
kitig \·ati de riclirli.iti geeti sitbjectiet-bestatiddeel op re iicilieti. \vordt tiiet ge,iioti-
reerd. Hier liikt de tiatioiiale wi,is \·001- eeti ruit,ic Gtratba.irstelli,ig acliter schitil
te gil,111.

Iii h„,1/2.stitk· 6 ht,lat ver<)rde,ii,ig 3295/94 ce,iti-.ial. die zich riclit op de bestrij-
diiig v.1,111.,gent.1.ikte ofdoor piraterii verkregen Loedereii. 1)eze verordeiiitig „ c,rdt
doc,r de tiatic,11.ile \\·etge\·er .1.1ilgegrepell oiii artikel 337 Sr te „·ijzigeii. Her is
ier\varreiid d.it geet) 11:111\\·keurig itizicht wordt gege\'eii iii de op\'.ittilig vali de
liation,ile  ·et„ever over de exacte rol vati de ,·erordetiii}g. Nadere :ilia|yse leidt to[»

de conclitfie dat de \\·ijzigitig \·ati :11-tikel 337 Sr ee,i extraatie is: de verordenitig
\'erplicht tiiet tor iii\·oering rati ee, i stratbaarstelliti g. I le rrijheid o iii eigeti kezizeK te
iii.iketi - zi,latig deze iii de ogeti \:iii de wergever in liiii liggeii met de strekkitig \'ati
de \·erordellitig - st.lat voorop. Valluit dir startpullt olitstaar eell ruiine stratbaarstel-
litig. Op etikele pitiite,1 leidt de Zelt-standige beoordelitig vati de liatioliale wetgever
toI eeti regelitig die 11ier hele,iia.il iii overeetiste,11111itig lijkt te zijn illet de doelstel-
litig rati de rerc,rdetii,ig. Eeti \'c,<,rbeeld is de sittiatie \\·aariti de Tretgever ee,i groot
belatig blijkt te hechtell.ia,i de .littolloilie positie \·ail de strafrechrer. Her resultiat
\'.iii etikele atir·egitige,i is ecliter p.i< proble,iiatifill \\ .7,itieer de spatitiitig iii eeti
I-oilcrete sitit.irie realiteit wcirdt. lildieti de Nederlindse witgerer uit eigeti beweging
overgaar rot hit .iatischerpeli r.111 11.ltiotiaal strafrecht verdient het de roorkeur dat
hij expliciet itiziclit re,-9ch.it-t iii de 1-01 rati Europese besluiten op het betreffetide
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terreiti. Daardoor wordt iii algetiietie ziti de k.itis verkleiiid dat Wergeri,ig iii Ati-ijd i.

11iet Europese regelgeving
Ho fistilk 7 is gewijd aan de atialyse r.iti \·erschilleti nisseti k.,derbesliiit

2( w H )/383 /J BZ i lizake de bestrijd i tig r.1,1 e,1 ror.il,etiiu titerij e li de tiatioii .ile str.,fu et-
geviiig waartiiee uitvoeritig is gegeven .1.111 her kaderbefluit. hiteressalite pilntell zijil
de Ei,ropese kerti vati het delict (de bestrijditig vati t·Iii·ovalsetiiutiterij) eii her t'eit dat
her 6011 van eerste kereti is d.it eeti kaderbesluit is otiigezer. Uit dir laarste volgr de
acitidacht voor subsidiaritek en proportioti.iliteit tijdetis tiatiotiale debatte,1. Hierilit
spreekt de bewustworditig \·aii de iii\·loed \·ati de Europewe Unie op lift <trafrecht.
De tiiitiister benadrukt dat de izihoud vaii het k.,derbesluit bij de wetswijzigitig
bepaletid is. Het streveti nair eeii zo volledig tiiogelijke 11.iko,iiitig r.iii de Europese
verpliclitingeti is duidelijk herketibaar iii de opbouu· van de ilieillorie \'.1,1 toelich-
titig. 13ij de gedetailleerile uitwerking vati ile oiiizettitigsverpliclititigeti eii de \·er-
werkitig daarran iii de Nederlatidse stratbepalitigeti, blijkt dat bep.,alile eletiieiite,1
v.iii hit liatioiiale strafteclit - bewust liall wel otibe\\ list - rall beteketiii zijii. Eeii
voorbeeld vati eeii waarde die eeti expliciere rol speelt. is her argzinieni  ·ati wetss>·s-
retiiatiek teti .1.itizien v.iii zowel de nibriceritig \·ati stratbare teiteti als de vatishiititig
v.111 de stratbedreigitigeti bij die \':111 .itidere vemiogeiisdelicteti. Cieell elikel .irgii-
nietit dat is gebaseerd op strafrech[elijke \\·aarden is echter absoli,ut.

De atialyse op bestatiddelentiiveau laar zieti d.it er otivolkoiiietiheden zijii eii
soiiis - zowel toelaatbare als probleinatische - spatitiftigen lilet de itihoud vati het
Europese besluit. Het oordeel dat de Nederlaiidse strafu·et reeds voldoet. bij\·oor-
beeld bij de aansprakelijkheid v.in rechtspersoneii of andere onderdeleil uit her
Alge,iieen Decl van het wetboek. wordt tiaar 111ijii nietiitig at-eti toe re stiel gegereti.
Het is van belang dat de wetgever op grond van argittiletiteti een eigeti afu·egitig
tiia,ikt bititieii de gretizeii vati het Europese kader. eii de geiiia.ikre kilize Illoti\·Cert

waardoor het statidpunt kati worden gecontroleerd. Op deze wijze k.iii - tiiede door
bewi,stwording - de waarborgiiig eti de olitwikkelitig v.in het Nederlatidse str.it-recht
wordeti gediend. Eeti nauwkeitrige. juiste eti geniotiveerde onizettitig r.in eeti
kaderbediiit (ot-eeti aiider rechtsitistriiilietit) reigr eeti bep.1.ilde k\r,ilireit: de otiizer-
tilig is ill her algetiieen technisch vati a.ird eti vereist oog roor detail van regeritig.
parletilentariers eli adviesraden.

Iii /1,10/dst,iL· 8 (deel 3) wordt (de aatizet roor) eeti beoordelitigisclieina get-or,1111-
leerd. Het hootilstuk vangt aaii inet de beschrijving van de .irchitectuur rati het
schenia. Deze wordt bepaald door het onderscheid russell illaterifle orilititatieputite,1

eii uitvoeritigscriteria. Bij deze itidividuele oilderdeleti vaii het schenia \\ ordt zo\\·el
het verschil als de relatie tussen voor- eii eindfilse 111eegetiotiieti. Overigetis tiioit
 ·orde,1 benadrukt dat de oriibiltatieputitell eli cle criteria geeti uitptitte,id gelieel
vorilieti.

Bij de 111,iteri le orifiltatiepuiltell gaat het: 0111 beginselachrige \\'.1.irdeti, w.zar-
vati de beteketils tiier vast staat. Zij gereti hourast eii richting bij het deliketi over de
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\01-11igeritig e,1 liihoud \·.iii eeti Europees besli,it eti de liationale wetge\'itig die
d.1.iruit \Hlgr iii relatie tot Nederlaticise strafrecliteliike \\.iardeii. 1),7.irbil liebbeii zij
eeti \\·idehz·erkitig (,p elk.1.11-, 1)c ,· ,16.etide orietitatiepittiteti „·ordeti oiiderselleideti:
liet fubsidiariteitibedliGel: het pri,portiolialiteitsbegitisel: het legaliteitsbegitihel (mit
11.iiiie het h·x , ·rt,i-be•,itisel): her schilldbe•,itisel: de \\·etws\·ste,iiatiek e,1 de tiltilit!,111r                 r
ici,it·ditilit-ged.,chte. Het subsidi.lriteitsbeginsel, dat als etiige duidelijk eeti Euri,pese
diiiietifie heeft. k.iii \\·ordeti aailgetilerkt als her illtielile 111.iteriele orielitatiepunt.
Her d\\·itigt rot de beatitwoorditig \·.iii de \·raag of-tor Eziropees opireden. en dtis tot
Iiiagelijke beY!1\ 1(,editig \·ati liatioil,7.11 Ktrafrecht. tii<,et ,\ ordeti overgega.iii. Met dir
be„itisel 0ta.It of- r.ilt strikt getic,tiieti de tioodz.,ak voor de aan„·etiditig \·.1,1 herr,

sclietiia. Her pr<,p<,rtiotialiteitsbegiiisel spoort de liatio.1.11,3 weteever a:iii 0111 de juifte
\'er|loziditig tz<well iliiddel e,1 doel te wairborgen (roor w.it betreft de delictsoill-
wchi ijvitig eli de  ti.itbedreigitig). 1 )it k.1 11 ten .iatizieti raii de besluitvorillitig over de
vi-atbaairrelliiig iii de \7,ortiise iii liet ititerste ge-1 leideti Icit de coticlusie dat het
roere,i rati vii dere otiderhaiideli,igeti o,iwenselijk is.

Her derde orietitatiepliti r ic het legaliteitsbegi iisel. waarbij - rooralstiog- alleeti
.iatidacht ititg.i.it li.lar het hs a·rm-begitisel. Deze deeltiortii vati het begitisel is van
belatig gezieti de politieke coiltext vall de besluitvorillitig ell de liatioliale itivulling
\·ati bestatiddele,1.1)e beste waarborgitig geschiedt i.ititteer de \·oortitse eitidigt door
her .7.7111ietiieti \'.iii eeli besluit waariti op grolid \.all het h·.\- ct·i.Ai-begitisel de door
INederl.111,1 ge\\'ct,+te i,itischriivi t ige,i \ .111 de te verbiede,1 gedragitieeti zo 11.iu\\·keu-
lig eil zorg\·zililig iiiogelijk zijil opgetic)11}en. Atiders kaii coiiipetiheretid optredeti
dc)<,r de liatic,il.iIi \\·etgever iii de Cilldtilfe 11odig zijii. 1)it beteke,ir bi.iroorbeeld dat
eeti \'age tertii iii het kaderbeditit iii het 0,1izettitigfrooriclirift wordt gec ,ncreti-
werd door ecti 11.iii„·keuriger of driidelijker temi te gebritiken. Het gerolg is dan
\ 'el d.it her Nederlatidce \-oorsclirift teksttieel afu·ijkt. 1)it uitera,ird \-oorzo\·er Iiog
<teedc r.iii eeii to,1.1.itbare Ollizertilig kati wordeti gesprokeii. Het scliuldbegitivel, her
\·ierde m.iterifle  ,ril;litatieputit. leidt ertoe d.it Nederl.itid iii de vocirtase zicli in
begitisel kali iii ilic,et ilizettell roar de opneniitig \·aii eeti subjectiet-bestaliddeel iii
de 0111schriivi1ig \·.iii de strafu·.,ardig geoordeelde gedragitig(eii).

Bij de werfsysteiiiatiek wordt ntiderscheid ge,iiaakt russell de coherentie biti-
tieii het Witboek \ .iii Strafrecht (teniiitiologie, rubriceri,ig rati stratbare feiten.
otiderscheid Illsfell lilisdrijreti eii overtreditigeti, stratbedreiging en thetiiatische
coherentie) eli de .inticipatie \·,iii de liationale wergever op een autotioille uitleg
door de strafrechter. Her tweede (,ilderdeel is als her ware een verbijzotideritig v.iii
de algetiietie \\·etssystetiiatiek. Her ga.it d.,11 0111 de autonotiiiegedachte. waarvoor
.iparte.1.itidacht Iicidig if nzi iii Europese beslitite,i regehiiatig begrippeti roorkoiiieti
die iii her Nederlatidse recht v.iii civielrecliteliike aard zijii

Tor flor de It/ttilittlit n·,11(·ditim-ged.ichte. 1)it zesde orietitatiepit,it is r.iii\\·ege her
k.irakter her eluitsruk vati het bec,ordelingsschenia. Hieniiee kati de tcita.ilbalans
worden opgeiiia.ikt iii kall worden beoordeeld ot-de verschilletide afu·egitigen .ils
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gelieel - naar otiistandigheden - een voldoende terughoudend strafrecht represente-
ren. Dit orientatieputit is daamiee het Controleniiddel bij uitstek.

De itihoudelijke keuzes die ill beide fasen wordeti geniaakt, nioeten geschie-
den op het juiste nionient. iii de juiste onistandigheden en op de nieest ideale wijze.
Daardoor kati het beoogde resultaat worden behaald. Voor dit operationele onder-
deel drageti uitvoeringscriteria zorg. Het betreft de tijdige beschikbaarheid van
teksten van Europese initiatieven en besluiteii. bij voorkeur zowel ill het Engels of
Frans als iii het Nederlands: hatidhaving van eeti procedure die goede besluitvor-
111itig mogelijk maakt; optimaal gebruikmaken van adviserende organisaties en
orgatien; niotiveringsvereiste: expliciete aandacht voor de verhouding tot relevaiite
bestaande en kotiiende EU-regelingen en (inter)nationale regelingen; en het wers-
voorste| moet zoveel tiiogelijk strekketi ter otiizetting van het betreffende Europese
besluit.

De iiiateriele orientatiepunte,1 en uitvoeringscriteria vornieti - niede als gevolg
van de iiiteractie tussen de individuele onderdelen van het schema - sanien een
geheel dat aatizer toI 'eerst denken, dan doen: Dit is waardevol gezien zowel het
uitgangspunt dat nationale karakteristieketi van niaterieel strafrecht waarborging
vet-dienen als de politieke context waarbititien de befluitvonning in beide Bsen

plaatsvindt. Het beoordelingsschema biedt de ruitiite aan een dynaniische reflectie
op waarden van lilaterieel strafrecht en tevens wordt het nadenken over dit thenia
gestitii u leerd. Verdere doordetikitig is waardevol, ook al zal een eindpzint waar-
schijtilijk nooit wordeti bereikt.
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Summary

This book addresses the assessment of tile effects of European harmonisation oii
Dutch substantive criininal law. contributilig to safeguarding liatiolial values of
criminal law. Because critiiinal law subjects are increasingly regulated 011 the Euro-
peati level, these values are at issue. As a result of the European decision-inakitig
process, the European Union (EU) influences national criniinal law niore and niore.
As a partner iii the decision process ofthe Union, the Netherlands has the possibility
to itifluence the effects of Union decisions on its cri,iiinal law. Especially when
Fratiiework Decisions atid Directives are init,leniented by the national legislator,
sonic  niatioezivring space exists to control the practical  effect of Conimunity deci-
sions.  Given  the need to maintain the characteristics of Dutch substantive criminal
law, the question arises what would be the best way to ensure this. The aim of this
study was to forniulate a (prelimitiary) assessinent schenie to allow the Dutch legisla-
tor to protect tiatiotial criminal law values, when European legal instrunients are
created (pre phase)  and when they are  (subsequently)  inipleniented  (end phase).  111

Chapter 1,the study is introduced and the aini. the framework, and the research
method are described.

Firstly, the European Union is examined (Part 1). The Union, founded in the early
199(& by the Maastricht Treaty, consists of three pillars. For this study, the most
iniportant pillars are the first (the European Community, EC) and third pillars

(which after the Amsterdam Treaty, has dealt exclusively with judicial cooperation
in  cri111itial matters).  Iii the fiatiiework of these pillirs, decisions are made,  oil tile
base of Treaty powers, which influence national critiiinal law.

In Chapter 2, the first pillar is presented. which focuses on economic integra-
tion by the introductioii of a coninion 111.irket where the fi-ee movement of goods,
people, services, and capital is ofgreat iinportance. This integration has Gr-reaching
consequeiices for the legal order ofthe meniber states, illainly because the European
Coininunity is a Comnizinity legal order. The Coninitinity is a direct source of
rights and duties for nietiiber states and their citizens. where autolloilloils Collinill-
nity law take precedence over national law. The Community can only operate
within the limits ofcompetences conferred upon it to attain the objectives set out in
the EC Treaty (principle ofconferral). The principles ofsubsidiarity and proportion-
ality regulate the application of these competences.  It is possible that substantive
nomis are introduced, for exaniple in a Directive, which require (iii)direct criniinal
en forcement. This affects the national criminal law autonomy of the nieniber states,
and has led to extensive discussions. Both the Cominission and the European Par-
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liament allow such niandatory criniinal law enforcetiient. The Council of Mi,iisters
Seellis to avoid ati explicit statement on this theme. A ruling of the European Court
of Justice  (ECJ)  of 13  Septeniber  2(,(,5,  concerning  envirotiniental  protection
through criminal law, provided some clarity about this subject. The Court, iii line
with the Netherlands, put the implementation of common ainis up front: in a
1)irective. substantive norins niay be prescribed, including any criminal sanctions iii
the eveiit of hifringenient.

The EC is coticemed with certain criniitial law principles, such as legal Seclirity
ind proportionality  of punishnietits,  as can be derived frotii  the Court's case la w.

National legislators and judges need to take these principles into account when
complying with European obligatio,is. On the other hand, the Coninlunity legal

order does not recognise a moa rea principle as a point of departure in European
norins  which  have an effect on  the  national  law  of nieniber states.

The third pillar, discussed ill Chapter 3, originated froni pre-Union fortiis of
cooperation atid was established with the Anisterdatii Treaty. It concerns the judicial
cooperatioii in criiiiinal niatters within the Union, aiming at 'a high level ok-safety

for citizens iii a space of freedom, security, and justice'. This anibition has been
elaborated in several policy documents and Framework Decisions. k is clear that the
interpretation o f the anibition is broad,  to say the least.

The liieniber states and the Conimission have the authority to initiate Frame-
work Decisions to haniionise criminal law. These decisions illust be adopted unani-
tilously. According to Article 31(1)(a) of- the EU Treaty, tile authority seenis to be
liniited to the constituent elements of criniinal acts and to petialties in the areas of
organised crinie, terrorism, and illicit drug traffic. Iii practice, there is hardly any
limitatioti. The member states enthusiastically exercise their right ofinitiative atid, iii
line with policy documents. assume a wide authority to harmonise. Especially iii
recent years, the Conintission had adopted a siniilar attitude. The Franiework
Decisions adopted cover a wide area  ot- substantive critiiitial law, such as fortiis ok-
participation and the criniinal liability of legal bodies, which, in the Netherlands
have both been described iii the general part of the Penal Code. Attention has bee11

drawn to several fornis of crimiiiality as well. Even while the loosely forniulated
treaty articles offer these possibilities, the member states bear the responsibility for
each Framework Decisioti adopted.

Cliapter 4 discusses how the judicial cooperation in criminal matters could be
further developed, by assessing two docunients that are itilportant For the develop-
nient of this cooperation in the  Union:  the Hague  Prograninie and the Constitu-
tional Treaty. Both docunients atid sotize related ones provide insight into the results
of the past years and the ambitions iii the area of criniinal law, leading to some
indicatiotis to what extent and iii what areas the EU 111ight influence substantive
criniinal law iii the future.

Ill the next five years, the Hague Prograninie, elaborated by the Cointiiission
iii an action plan, will be decisive. It is remarkable that it pays relatively little attell-
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tion to (the harnionisation of) substatitive criniinal law. unlike the practice under the
Maastricht and Anisterdam Treaties. Its priniary focus is Oil procedures, due to the
niutual recogiiition, the principle that in  1999 became the cornerstone ofthejudi-
cial cooperation. The Constitutional Treaty, on the other hand, indicates that the
niember states plan to extend the possibilities to hamionise the substantive criminal
law in the future, even compared to the practice under the Anisterdatii Treaty.

In order to desigii ati assessnient scheme, it is necessary to investigate what substan-
tive criniinal law values are iinportant for the Dutch legislator. To this end, the
iniplenientation of a Directive and a Regulation fr0111 the first pillar and a Franie-
work Decision froin the third pillar iii the Dutch legal systeni were analysed (Part 2).
This part explains how the observed differences can be reduced to the significance of
the underlying substantive criminal law values, as explicitly or implicitly expressed
by the national legislator. The results formed the b.isis for the assessment schenie.

Also due to the obligations to implement Directive 91/3()8/EEC, concerning
the approach  of money  laundering,  the  national  legislator added  a specific 111011ey

laundering chapter (XXXA) to the Penal Code. Iii Cliapter 5,it is shown that atteii-
tioti to this Directive illailily is given iii discussiotis about the background ofthe bill
or aspects that are related to this. When individual aspects are discussed, hardly any
ret-eretice to the Directive is made. National crimitial law prevails as a matter of
course, although this cominon perspective is sometimes challenged by an advice of
the Council ofState or a critical question in parlianient. k is strikitig that the formii-
lation of Chapter XXXA of the Penal Code etiiphasises the seriousness and the
characteristics of nioney laundering.  The complex behaviour which coinpromises
the integrity of financial and economic transactions justifies broad criniinal liability,
according to the Minister.

What catches the eyes in the analysis of the differences between  the national
money laundering and the provisions of the Directive is  that national criniinal  law
values are seldonily made explicit. Exceptions are the 11/tillittlit reiitediii 111 principle and
the characteristics  of the  national penal system, which is  cotisidered relatively niild
conipared to otlier nieiziber states. Furtherinore. the importance to liiaintaill a
corisistetit legal terniinology is often encountered. However, its iniportance is
relative: sonietinies terms are linked to terniinology froni provisions on handlitig
stolen property, and soitietinies they are not. A logical explanation for this often is
niissing. It appears that the legislator prefers terms iii the elenients of the crinies
which do not have their origin in civil law, but in criminal law. In this way, the
legislator prevents that the criniinal courts create there own (deviating) interpreta-
tion of civil law notions.

Another point that deserves attention is the h·x Certa principle. Once iii a while

the legislator gives an explicit coniment  on  the choice  of a  tertii,  such  as when  a
tiew, inore modern tertii is preferred over an established one. Such a motivation
coiitributes to understanding the deviation froin the Directive, which niay be ini-
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portant for irs explanation and applicatioii. The legislator's choice tiot to add .1
mental eleinent of crinie, contrary to the Directive. is not motivated. This could be
due to the national desire tor broader critiiinal liability.

Clicipter 6 tociises on liegulatioti 3295/94, prohibiting coutiterfeit or pirated
goods. This Regulation induced the national legislator to adapt Article 337 ot the
Petial (.:ode. It is cotifusing that the tiational legislator does not give an accurate
accoutit of the exact role of the liegzilatioii. A tiirther analysis reveals that the
change ot-Article 337 appears to be just solliething extra; the Regulation does not
require it. The freedom to tiiake own choices, as lotig as they are iii litie with the
Regulation, is taken as a poitit ot-departure, and leads to a wide range ofpullishable
eleinetits. On a few points, the choices of the national legislator seeni to deviate
froni the objectives of the 1legulation. such as where the legislator etiiphasises the
ilidepetideilt position ofthe critiiitial judge. However, the results ofthe choices will
only emerge iii coticrete application. Whetiever the I)utch legislator tightens tia-
tional critiiinal law provisiotis on its owii itiitiative, k should explicitly refer to the
role ot-European decisiotis oii the subject. This will generally decrease the risk that
tiatiolial legislatioii conflicts with European legislation.

In Chq,u·r 7, the aiialysis ot-differetices betweeti Council Framework Decisioii
20(IC)/383/JHA about the suppression of euro forgery atid the national legislation
iniplenienting the decision is discussed. Interesting aspects are the European charac-
ter ofdie offence (citro forgery) and the tilct that this particular i,iipletiietitation was
one ot- the first of- a Europeati Fratiiework 1)ecision. This last issue explains the
attetition for subsidiarity atid proportionality during national debates and also the
awareness of the EU influence on criminal law.  The Minister eniphasised that the
content of the Fratiiework  1)ecisioti is decisive in ch.inging the law; the desigii of
the acconip.inying explanatory tiiemoranduin retlects the ititention to adhere to
Europeati requiretiietits as tiitich as possible. The detailed elaboration ofthe tratispo-
sition obligatiot,0 itito tiatic,11.11 law shows thar certaiti eletiientf of natiotial critiiitial
law reiliam miportaiit. either consciously or unconsciously A value playing an
explicit role was both the ciassificatioii of-criniitial acts and the aligniiient of pun-
ishiiietits with those of-other property offences. No single argument based on critiii-
lial law values. however was absolute.

The detailed analysis shows that there are inipertections and somedmes (more
or less serious) conflicts with the Europe.iii Framework Decision. The Opinion that
Dutch criniinal law .Idequately nieets the European requirements, for exatiiple as
concenis the liability ot- legal persons, or other parts froni the general part of- Ihe
code. iii niy opitiion. is soiiietitiies voiced too easily. It is iniportatit that the legisla-
tor m.ikes a balaticed decisioti based oii arguinents and within the lililits ot the
Europe.iii franiework, atid illotivates the choice so that it can be checked. 111 this
way. che developnient of I)utch critiiitial lar,· can be safeguarded. An accurate,
correct, and 11iotivated inipletiietitatioti of- a Franiework Decision, or other legal
ilistrumellt, requires a certaill qualin·: die itilpletilentation tends to be technical iii
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nature and requires attention to detail froni governnient, parliament. and advison·
Cou licils.

in Cliapter 8 (Part 3) the preliminary assessment scheme is forintilated, startitig with
the architecture which is detemiined by substantive reference points and application
criteria.  Iii  these individual parts of the schenie.  the ditl-erence and  the relationship
between pre phase and end phase are incorporated. it niust be eniphasised, iii this
cotitext. that the reference poitits atid the criteria are not exhaustive.

The substailtive reference poitits concern principle-like values without a fixed
nieaning. They provide a reference and a directioii for thinking about the shape and
content of a European decision and the resulting national law ill relation to Dutch
criniinal law values, and they iiiteract with each other. The following reference
poitits are distitiguished: the subsidiarity principle: the proportionality principle; the
legality principle (especially the h'X certa principle); the itit·,is rca principle; the sys-
tematics of the  (relevant)  law; and the tiltim,im rellte(li11111 principle. The subsidiarity
principle, which is the Only one with a clear European dimensioii. can be called the
ultimate substantive reference point. it requires an answer to the question of
whether Europeati action should be taken, which will possibly affect national crimi-
nal law as a result. This principle, strictly spoken, is decisive in whether or not the
scheme is used. The proportionality priiiciple encourages the national legislator to
keep the right balance between means atid purpose (both for the descriptio11 ofthe
offence and the punishnient). In an extreine case, this may lead to the conclusion
that further negotiations about the punishability are not desirable.

The third reference point is the legality principle, niore specifically h·x certa.

This part of the principle is important in the political context of decision-tiiaking
and the Iiational impleinentation of the various elements. The best safeguard is when
the pre phase is concluded by a decision which contains, based on /cx ccrta, a de-
scription of the conduct that is to be prohibited that is as detailed as possible as
preferred by the Netherlands. Otherwise, corrective measures by the national legisla-
tor in the end phase illay be required. This illay include, for example, that a vague
tertii iii the Franiework Decision has to be concretised iii the transposition obliga-
tion. leading to a textually different Dutch provision. that is, to the extent that it still
constitutes an acceptable implementation. The „icits rea principle. the fourth substan-
tive reference poitit. nieans that the Netherlands can and should argue iii the pre
phase in favour of including a mental elenietit in  the definition of the punishable
cotiduct.

1n the systematics ofthe law. a distinction is 111;ide between the coheretice iii
the Penal Code (termitiology, classificatioti of criniinal acts, distinction between
crimes and offences, penalties, and thematic coherence) and the anticipation by the
national legislator ofan independent explanation by the criminal judge. The second

part is more or less a specialisation ofthe general systematics ofthe (relevant) law. it
concerns the idea of autonomy which needs special attention now the European
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decisions increasingly contain terms which in Dutch law belong to civil law.
Owing to its character the tiltii,itim remeditilit priticiple is the sixth atid last refer-

ence point of the preliminary assessnient scheme. It allows a bottom liiie evaluation
and judgenietit on whether the various aspects as a whole produce sufficiently
reserved criminal law provisions. This niakes it the prinie checking instrument.

The choices iii both phases need to be niade at the right inoment, in the right
circumstances, and in the best way to achieve the intended result. These operatioiial
aspects are guaranteed by application criteria. They concern the timely availability of
rexts of European initiatives and decisions, preferably in two laiiguages including
Dutch; mainteiiance ot-a procedure which enables good decision-tiiaking; optitiial
use  of advisory  organisations  and institutions; sound motivation; explicit attention
for the relation to relevant existing and future EU and (inter)national regulations;
and die legislative proposal should as f-ar as possible implement the relevant Euro-
peati decision.

The substaiitive reference points and applicatioti criteria, also as a result of the
iliteractioli betweeil the various eletiietits of the scheiiie, forni a structure which
encourages to 'thitik first'. This is ofvalue for both the idea that national characteris-
ties of-substantive criminal law deserve safeguarding, and the political context within
which the decision process is conducted iii both phases. The assessment scheme
offers the opportunity for a dynaniic reflection about values ofsubstantive criniinal
law and stimulates thitiking about this theme.
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Stellingen

bij het proe chrift 'Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van
de Europese Unie' van Ee e Verheijen

1. Niet Brussel maar de lidstaten zijn primair verantwoordelijk voor de
inhoud van 'Eurostrafrecht' en daarmee voor de invloed die de Europese
Unie op het nationale strafrecht uitoefent.

Vergelijk met name hoofdstuk 3.

2. Wanneer Nederland een ongewenste (onomkeerbare) beinvloeding van
karakteristieken van nationaal strafrecht wenst te voorkonien, is het actief
nadenken over en benaderen van 'Eurostrafrecht' aangewezen.

3. De Brusselse voorfase biedt de beste mogelijkheden voor waarborging van
nationale materieel strafrechtelijke waarden.

Zie met name § 8.2.1 en § 8.2.3 van dit boek.

4. De eindfase cretert ruimte voor 'compenserend optreden', die - mede als
gevolg van de politieke context waarbinnen Europese besluitvorming in de
voorfase plaatsvindt - nodig en dus waardevol is.

Zie met name § 8.2.2 en § 8.2.3 van dit boek.

5.  Tijdens de omzetting van Europese besluiten  zijn de verwijzingen  naar
zowel de Europese context als nationale materieel strafrechtelijke waarden
niet zelden opportunistisch van aard.

Zie met name deel 2 van dit boek.

6. De rechter dient bij de uitleg en toepassing van regels zich meer bewust te
zijn van het feit dat zij een Europese oorsprong kunnen hebben.

7. Grenzen van bevoegdheden worden (op den duur) onwenselijk bevonden
en dus verruimd, waarvan het grondwettelijk verdrag een voorbeeld is.

8. Discussies in woord en schrift moeten worden gekoesterd voorzover zij
het denken over en het uitdagen van het recht stimuleren.

Vergelijk de inleidende citaten bij deel 1, deel 2 en decl 3.

9. In het vermogen zelfkritisch te zijn, schuilt de mogelijkheid tot
ontwikkeling.

10. 'Herinnerje, en vergeet niet' - Herman van Feen
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