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I. INLEIDING

Op 7 januari 2010 heeft het Coreper nota genomen van de indiening door België, Bulgarije, Estland, 

Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië, Finland en Zweden van een 

initiatief voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees 

beschermingsbevel (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1) .

De Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) heeft op 4 juni 2010 geconcludeerd dat er voldoende 

steun was voor de tekst als basis voor de onderhandelingen met het Europees Parlement (10384/10 

COPEN 127 CODEC 498).

Het voorzitterschap is besprekingen begonnen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement 

en van de Commissie, teneinde in eerste lezing tot overeenstemming over de tekst te komen. De 

partijen konden evenwel niet tot overeenstemming komen, en het Europees Parlement heeft op 

14 december 2010 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld.

Na besprekingen in de voorbereidende instanties van de Raad werd op 20 september 2011 tijdens 

een nieuwe trialoog met het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de tekst van de 

richtlijn.

II. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

Teneinde toereikende steun in de Raad te garanderen, is in de loop van de onderhandelingen met het 

Europees Parlement overeenstemming bereikt over de volgende tekstwijzigingen:

a) het toepassingsgebied van de richtlijn is gedeeltelijk geherdefinieerd: er is gezorgd voor een 

nauwere band tussen de mogelijkheid om een Europees beschermingsbevel uit te vaardigen en een 

strafbare gedraging (artikel 1). Deze wijziging strekt ertoe de samenhang te verduidelijken tussen de 

richtlijn en de rechtsgrondslag waarin artikel 82, lid 1, VWEU voorziet;
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b) met hetzelfde doel is voorts bepaald dat de beschermingsmaatregel die aan het Europees 
beschermingsbevel ten grondslag ligt, moet voortvloeien uit een beslissing in strafzaken (artikel 2, 
lid 2));

c) teneinde ervoor te zorgen dat het instrument zo goed mogelijk kan worden aangepast aan de 
verschillende nationale rechtsregelingen betreffende de bescherming van de slachtoffers van 
misdrijven, is verder bepaald dat, voor zover is voldaan aan bovenvermelde voorwaarden, het 
karakter van de autoriteit die de beschermingsmaatregel aanneemt welke aan het Europees 
beschermingsbevel ten grondslag ligt, geen rol speelt (overweging 9), en dat de lidstaat die het 
Europees beschermingsbevel ten uitvoer legt, overeenkomstig de specifieke kenmerken van zijn 
nationaal recht strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of civielrechtelijke maatregelen mag nemen 
(artikel 9);

d) de overwegingen bij de richtlijn zijn dienovereenkomstig aangepast;

e) in artikel 13 is een nieuw lid 4 ingevoegd waarin het verband wordt verduidelijkt tussen de 
uitvaardiging van een Europees beschermingsbevel en procedures overeenkomstig Kaderbesluit 
2008/947/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en 
proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen.

III. CONCLUSIE

Het standpunt van de Raad in eerste lezing geeft het compromis weer dat is bereikt tijdens de 
onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement, welke door de Commissie werden 
gefaciliteerd. De Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) nam op 23 september 2011 nota van het 
ontwerp-akkoord en bevestigde zijn instemming met de nieuwe tekst De Commissies LIBE en 
FEMM van het Europees Parlement hebben op 4 oktober 2011 besloten hun respectieve voorzitters 
op te dragen de voorzitter van het Coreper per brief mee te delen dat, indien de Raad de bijge-
voegde tekst formeel als zijn standpunt aan het Parlement doet toekomen, zij als voorzitter van de 
commissie de plenaire vergadering zullen aanbevelen het standpunt van de Raad, na bijwerking 
door de juristen-vertalers, zonder amendementen in tweede lezing aan te nemen.

Het Coreper heeft het akkoord op 6 oktober bevestigd, opdat de tekst met het oog op een politiek 
akkoord aan de Raad kan worden voorgelegd.

________________
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NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Coreper / de Raad
Betreft : Initiatief van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Spanje, 

de Republiek Estland, de Franse Republiek, de Republiek Hongarije, de Italiaanse 
Republiek, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek 
Finland en het Koninkrijk Zweden voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel
[eerste lezing]

- Vaststelling
a) van het standpunt van de Raad
b) van de motivering van de Raad
- Verklaring van de Raad
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg Kroatië: 23.11.2011

Verklaring van de Raad over de integrale aanpak 

van het vraagstuk van de erkenning van beschermingsmaatregelen 

De Raad is ingenomen met de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het Europees beschermingsbevel, die een belangrijk instrument vormt ter bescherming 

van de slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie.
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Aangezien deze richtlijn alleen betrekking heeft op beschermingsmaatregelen in strafzaken is de 

Raad zich ervan bewust dat zij, gelet op de uiteenlopende juridische tradities van de lidstaten op dit 

gebied, in de toekomst zal moeten worden aangevuld met een soortgelijk mechanisme met het oog 

op de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in civiele zaken.

In dit verband memoreert de Raad dat de Commissie op 18 mei 2011 een voorstel heeft ingediend 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning 

van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken, dat momenteel wordt besproken in de 

voorbereidende instanties van de Raad.

In lijn met zijn resolutie van 10 juni 2011 over een routekaart ter versterking van de rechten en de 

bescherming van slachtoffers, met name in strafrechtelijke procedures (zie "Maatregel C") zegt de 

Raad toe de bespreking van dit voorstel bij voorrang voort te zetten. Tevens zegt hij toe ervoor te 

zorgen dat dit instrument een aanvulling vormt van de richtlijn betreffende het Europees 

beschermingsbevel opdat de lidstaten, ongeacht hun nationale stelsels, dankzij de gecombineerde 

toepassing van deze beide instrumenten kunnen samenwerken met betrekking tot een zo groot 

mogelijk aantal maatregelen ter bescherming van slachtoffers.

________________________
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