


 



 
 

 

 

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID 

DIRECTORAAT C: RECHTEN VAN DE BURGER EN 
CONSTITUTIONELE ZAKEN 

 
BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE 

ZAKEN 
 
 

Kaderbesluit van de Raad ter bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit:  

 Hoe kan EU-wetgeving op dit terrein 
worden verscherpt? 

 
SAMENVATTING 

 
 

Samenvatting 
 
Het kaderbesluit 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit 
biedt een geavanceerd kader voor de strafbaarstelling van deelneming 
aan een criminele organisatie. Dit kaderbesluit is niet alleen op het gebied 
van rechtszekerheid en werkingssfeer voor verbetering vatbaar, maar ook 
wat betreft de harmonisering die tot stand wordt gebracht. Het 
kaderbesluit is opgesteld in algemene en vage termen die kunnen leiden 
tot overcriminalisatie. Om gelijke spelregels voor alle lidstaten te 
garanderen en om de werking van andere onderdelen van Europees 
strafrecht te vergemakkelijken, is meer harmonisering vereist. Het 
Verdrag van Lissabon bevat een aantal bepalingen die kunnen dienen als 
rechtsgrondslagen voor verdere ontwikkeling van de wetgeving op dit 
gebied. Een eventueel nieuw voorstel moet gebaseerd zijn op een 
grondige evaluatie van de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit 2008 
door de lidstaten, en van de wijze waarop nationale rechters de 
desbetreffende begrippen hebben geïnterpreteerd.  
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SAMENVATTING: 
 

Achtergrond 
De Europese Unie loopt voorop bij de ontwikkeling van een omvattend strafrechtelijk kader 
ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De meest recente EU-wetgeving op dit 
gebied, het kaderbesluit 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, 
weerspiegelt de synergie tussen de EU en internationale fora zoals de Verenigde Naties bij 
de ontwikkeling van wereldwijd geldende normen op dit terrein. Het kaderbesluit biedt een 
geavanceerd kader voor de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie. 
Dit kaderbesluit is niet alleen op het gebied van rechtszekerheid en werkingssfeer voor 
verbetering vatbaar, maar ook wat betreft de harmonisering die tot stand wordt gebracht.  
 

Doelstelling 
In deze nota wordt het kaderbesluit geanalyseerd en gedefinieerd. Het besluit wordt, met 
aandacht voor de context, onderzocht vanuit historisch perspectief, en de belangrijkste 
bepalingen worden geanalyseerd en kritisch geëvalueerd. Onderzocht wordt welke gevolgen 
de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie voor de rechtszekerheid 
heeft, alsook voor de mate van harmonisering die tot stand is gebracht. Voorts wordt 
gesteld dat verdere harmonisering niet alleen noodzakelijk is voor het nationale strafrecht, 
maar ook om de werking van andere aspecten van het Europees strafrecht te 
vergemakkelijken, waaronder de bepaling van sancties op delicten, de werking van het 
beginsel van wederzijdse erkenning in strafzaken, en de werkzaamheden van Europol en 
Eurojust. Tevens wordt nagegaan welke mogelijkheden het Verdrag van Lissabon biedt om 
verdere maatregelen te nemen met het oog op harmonisering van het strafrecht op het 
gebied van georganiseerde criminaliteit. 
 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

 De Europese Unie loopt voorop bij de ontwikkeling van een omvattend strafrechtelijk 
kader ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit.  

 De meest recente EU-wetgeving op dit gebied, het kaderbesluit 2008 ter bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit, weerspiegelt de synergie tussen de EU en 
internationale fora zoals de Verenigde Naties bij de ontwikkeling van wereldwijd 
geldende normen op dit terrein. 

 Het kaderbesluit biedt weliswaar een geavanceerd kader voor de strafbaarstelling 
van deelneming aan een criminele organisatie, maar is voor verbetering vatbaar, 
zowel op het gebied van rechtszekerheid en werkingssfeer, maar ook wat betreft de 
harmonisering die tot stand wordt gebracht. 

 Het kaderbesluit beoogt twee schijnbaar verschillende doelstellingen met elkaar te 
verenigen: 'deelneming aan een criminele organisatie' wordt geïntroduceerd als 
specifiek strafbaar feit, dat binnen de nationale strafrechtstelsels wordt 
onderscheiden van andere delicten op het gebied van vereniging of lidmaatschap. 
Tegelijkertijd wil het besluit de term 'georganiseerde criminaliteit' niet te star en te 
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beperkt definiëren en houdt daarbij rekening met de opvatting dat criminele 
organisaties niet altijd binnen een hiërarchische structuur functioneren. 

 Dit resulteert in een schijnbaar tegenstrijdige definitie van het begrip 'criminele 
organisatie' die mogelijk kan leiden tot overcriminalisatie, aangezien de onderdelen 
van een criminele organisatie heel algemeen worden gedefinieerd, en met flexibele, 
dubbelzinnige criteria. 

 Om gelijke spelregels voor alle lidstaten te garanderen en de werking van andere 
onderdelen van het Europees strafrecht te vergemakkelijken, is meer harmonisering 
vereist. Het betreft hier de werking van het beginsel van wederzijdse erkenning in 
strafzaken, en de werkzaamheden van lichamen als Europol en Eurojust. 

 Het Verdrag van Lissabon bevat een aantal bepalingen die kunnen dienen als 
rechtsgrondslagen voor verdere ontwikkeling van de wetgeving op dit gebied. 

 Een eventueel nieuw voorstel moet gebaseerd zijn op een grondige evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van het kaderbesluit 2008 door de lidstaten, en van de wijze 
waarop nationale rechters de relevante begrippen hebben geïnterpreteerd. 

 Een wijziging van het kaderbesluit 2008 moet leiden tot meer harmonisering en tot 
een beperktere strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie, 
waarmee rechtszekerheid wordt gerealiseerd en de noodzaak wordt gerechtvaardigd 
om deelneming aan een criminele organisatie afzonderlijk van andere verwante 
delicten strafbaar te stellen. 

 

AANBEVELINGEN 

 Aanbeveling 1: Het Europees Parlement verzoekt de Commissie om gedetailleerd 
te evalueren hoe de lidstaten het kaderbesluit 2008 over georganiseerde 
criminaliteit ten uitvoer hebben gelegd. In deze evaluatie moeten zowel de 
wettelijke tenuitvoerlegging van het kaderbesluit als de interpretatie van de 
relevante begrippen door nationale rechters aan bod komen. 

 Aanbeveling 2: Het Europees Parlement verzoekt de Commissie gedetailleerde 
informatie te verstrekken over de tenuitvoerlegging van andere EU-maatregelen op 
het gebied van materieel strafrecht, waaronder deelneming aan een criminele 
organisatie als verzwarende omstandigheid. De gegevens moeten betrekking 
hebben op zowel de wettelijke tenuitvoerlegging als op de interpretatie die nationale 
rechters geven aan 'deelneming aan een criminele organisatie'. 

 Aanbeveling 3: Het Europees Parlement verzoekt de Commissie gedetailleerde 
informatie te verstrekken over de wijze waarop de lidstaten het verbod op het 
witwassen van geld dat afkomstig is van georganiseerde criminaliteit ten uitvoer 
leggen. De gegevens moeten betrekking hebben op de wettelijke tenuitvoerlegging 
en op de jurisprudentie. 

 Aanbeveling 4: Het Europees Parlement verzoekt Europol gedetailleerd uiteen te 
zetten hoe het de wettelijke definitie van 'georganiseerde criminaliteit' (in het 
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bijzonder deelneming aan een criminele organisatie en de definitie van 'netwerk van 
georganiseerde criminaliteit') toepast bij zijn operationele werkzaamheden, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van dreigingsevaluaties voor georganiseerde 
criminaliteit (OCTA's). 

 Aanbeveling 5: Het Europees Parlement verzoekt Eurojust gedetailleerd uiteen te 
zetten hoe het de wettelijke definitie van 'georganiseerde criminaliteit' (in het 
bijzonder deelname aan een criminele organisatie en de definitie van 'netwerk van 
georganiseerde criminaliteit') toepast bij zijn operationele werkzaamheden, en of 
verschillende definities op nationaal niveau het werk van Eurojust belemmeren. 

 Aanbeveling 6: Gezien de conclusies van de gedetailleerde evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van het kaderbesluit 2008 over georganiseerde criminaliteit, dient 
het Europees Parlement de wijziging van het kaderbesluit te steunen. 

 Aanbeveling 7: Bij de beoordeling van voorstellen tot wijziging van het 
kaderbesluit 2008, dient het Europees Parlement rekening te houden met 
uiteenlopende doelen en functies van de strafbaarstelling van deelneming aan een 
criminele organisatie, zoals blijkt uit het bovenstaande, alsook met de gevolgen die 
kritiekloze strafbaarstelling heeft voor de rechtszekerheid en de grondrechten. 

 Aanbeveling 8: Bij de beoordeling van de voorstellen tot wijziging van het 
kaderbesluit 2008, dient het Europees Parlement niet alleen te streven naar meer 
harmonisering, maar ook naar beperking van de strafbaarstelling van deelneming 
aan een criminele organisatie. Dit laatste brengt rechtszekerheid tot stand en 
rechtvaardigt de noodzaak om deelneming aan een criminele organisatie 
afzonderlijk van andere verwante delicten strafbaar te stellen. 

 
 
 




