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I. Achtergrond 

 

Op 2 februari 2015 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2015)0625 – 

2015/0281(COD))  

 

De Commissie baseerde haar voorstel op artikel 83, lid 1, en artikel 82, lid 2, onder c), 

VWEU. In haar toelichting, meer bepaald in het tweede deel daarvan, dat betrekking heeft op 

de rechtsgrondslag en de eerbiediging van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, 

stelt de Commissie dat het voorstel ten doel heeft Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake 
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terrorismebestrijding1 te vervangen, en tevens de invoering beoogt van geactualiseerde 

wetgeving op EU-niveau tot vaststelling van minimumvoorschriften inzake de definitie van 

terroristische misdrijven, strafbare feiten met betrekking tot een terroristische groep of in 

verband met terroristische activiteiten en de straffen op dit gebied. Om die reden vormt artikel 

83, lid 1, een passende rechtsgrondslag voor het voorstel. 

 

Omdat het voorstel bepalingen bevat inzake de rechten van slachtoffers, was de Commissie in 

eerste instantie van oordeel dat het ook gebaseerd diende te worden op artikel 82, lid 2, onder 

c), op grond waarvan het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 

wetgevingsprocedure minimumvoorschriften kunnen vaststellen inzake de rechten van 

slachtoffers van misdrijven, voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning 

van vonnissen en rechterlijke beslissingen en van de politiële en justitiële samenwerking in 

strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie.  

 

In uw brief staat vermeld dat de drie instellingen tijdens de interinstitutionele 

onderhandelingen zijn overeengekomen artikel 82, lid 2, onder c) VWEU te schrappen als 

rechtsgrondslag voor het voorstel. Deze wijziging werd gebaseerd op de jurisprudentie van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit blijkt dat handelingen die een tweeledig 

doel hebben en handelingen waarvan de inhoud bestaat uit twee componenten, waarvan er een 

kan worden gezien als het hoofddoel of de voornaamste component, terwijl het andere doel of 

de andere component slechts bijkomstig is, gebaseerd moeten worden op één enkele 

rechtsgrondslag, te weten de rechtsgrondslag die vereist is uit hoofde van het hoofddoel of de 

voornaamste component. 

 

De instellingen waren van oordeel dat de vaststelling van minimumvoorschriften inzake de 

definitie van terrorisme en de hierop gestelde straffen de voornaamste component van dit 

voorstel vormde en dat de vaststelling van bepalingen inzake de rechten van slachtoffers 

slechts bijkomstig was. Om deze reden besloten zij artikel 82, lid 2, onder c) te schrappen als 

rechtsgrondslag van het voorstel.     

 

Op 8 december 2016 stemde de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken over de door de instellingen tijdens de interinstitutionele onderhandelingen 

overeengekomen tekst. Stemming in de plenaire vergadering staat gepland voor 15 februari 

2017.  

  

II. De relevante Verdragsbepalingen  

 

Artikel 82, lid 2, onder c) VWEU luidt als volgt: 

 

Artikel 82 

(oud artikel 31 VEU) 

(...) 

 

2. Voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning van vonnissen en 

rechterlijke beslissingen en van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens de 

gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen. In die 

minimumvoorschriften wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de rechtstradities 

                                                 
1 Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3).  
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en rechtsstelsels van de lidstaten. 

 

Deze minimumvoorschriften hebben betrekking op: 

(...)  

 

(c) de rechten van slachtoffers van misdrijven; 

(...) 

 

 

Artikel 83, lid 1, VWEU luidt als volgt: 

 

Artikel 83 

(oud artikel 31 VEU) 

 

1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij 

richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en 

sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare 

feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden. 

 

Het betreft de volgende vormen van criminaliteit: terrorisme, mensenhandel en seksuele 

uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, het 

witwassen van geld, corruptie, de vervalsing van betaalmiddelen, computercriminaliteit en de 

georganiseerde criminaliteit. 

(...) 

 

III. Rechtspraak over de rechtsgrondslag 

 

De keuze van de rechtsgrondslag is belangrijk omdat de Unie gebonden is door het beginsel 

van bevoegdheidstoedeling, dat inhoudt dat de instellingen slechts kunnen handelen binnen de 

grenzen van de bevoegdheden die hun in het Verdrag zijn toegedeeld1. De keuze van de 

rechtsgrondslag is derhalve geen vrije keuze.  

 

Ten aanzien van de keuze van de rechtsgrondslag valt uit de rechtspraak van het Hof van 

Justitie een aantal beginselen af te leiden. Ten eerste is de keuze van de juiste rechtsgrondslag, 

gezien de gevolgen van deze keuze voor de materiële bevoegdheid en de procedure, van 

constitutioneel belang2. Ten tweede moet de keuze van de rechtsgrondslag voor een Europese 

maatregel berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Daartoe 

behoren met name het doel en de inhoud van de handeling3. Zonder betekenis in dit verband 

zijn de wens van een instelling om intensiever deel te nemen aan de vaststelling van een 

bepaalde handeling, het werk dat op het werkterrein waaronder de handeling valt, op een 

                                                 
1 Advies 2/00 van 6 december 2001, Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, par. 3; Advies 1/08 van 30 november 

2009, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, EU:C:2009:739, par. 110.  
2Advies 2/00 van 6 december 2001, Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, par. 5; Advies 1/08 van 30 november 

2009, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, EU:C:2009:739, par. 110. 
3 Zie o.a. het arrest van 25 februari 1999, Europees Parlement/Raad, Gevoegde Zaken C-164/97 en C-165/97, 

EU:C:1999:99, par 16; arrest van 30 januari 2001, Spanje/Raad, Zaak C-36/98, EU:C:2001:64, par 59; arrest van 

12 december 2002, Commissie/Raad, Zaak C-281/01, EU:C:2002:761, par. 33-49; arrest van 29 april 2004, 

Commissie/Raad, Zaak C-338/01, EU:C:2004:253, par. 55. 
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andere grond is verricht, of de context waarbinnen de handeling is vastgesteld1. 

 

De keuze van een onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de 

nietigverklaring van de desbetreffende handeling2. 

 

In beginsel dient een maatregel te zijn gebaseerd op één enkele rechtsgrondslag. Alleen bij 

wijze van uitzondering kan een handeling op meerdere rechtsgrondslagen worden gebaseerd3. 

Een dubbele rechtsgrondslag kan niettemin gebruikt worden wanneer een maatregel 

tegelijkertijd meerdere doelen nastreeft of verscheidene verbonden componenten heeft, 

zonder dat de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere4. Indien bij het 

onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of dat er sprake 

is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of voornaamste 

component, terwijl het andere doel of de andere component slechts van ondergeschikt belang 

is, moet die handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke 

het hoofddoel of de voornaamste component vereist5. Bovendien mogen de voor beide 

rechtsgrondslagen voorgeschreven procedures voor de vaststelling van deze maatregel 

onderling niet onverenigbaar zijn6.  

 

IV. Doel en inhoud van het voorstel voor een richtlijn  

 

Volgens artikel 1 van het voorstel, zoals door de instellingen tijdens de informele 

onderhandelingen gewijzigd, worden bij de richtlijn "minimumvoorschriften vastgesteld 

betreffende de definitie van misdrijven en sancties op het gebied van terroristische misdrijven, 

misdrijven in verband met een terroristische groepering en misdrijven in verband met 

terroristische activiteiten, alsmede maatregelen voor de bescherming van en bijstand aan 

slachtoffers van terrorisme". (accentuering toegevoegd)  

 

Sinds de vaststelling van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake 

terrorismebestrijding is de terreurdreiging enorm toegenomen en van aard veranderd, met 

name de laatste tijd. Internationale en regionale organisaties hebben naar aanleiding van dit 

fenomeen niet stilgezeten, maar hebben nieuwe normen vastgesteld in de vorm van resoluties, 

afspraken en aanbevelingen, met als doel terrorisme doeltreffender te bestrijden. Om de uit 

deze instrumenten voortvloeiende verplichtingen ten uitvoer te leggen, achtte de Commissie 

het noodzakelijk Kaderbesluit 2001/475/JBZ inzake terrorismebestrijding te herzien. Het nu 

voorliggende voorstel beoogt Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad te vervangen door een 

nieuwe richtlijn die strekt tot aanpassing van het Unierechtskader inzake de definitie van 

strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten aan de laatste internationale normen 

en huidige verplichtingen.  

 

Deze internationale normen en verplichtingen zijn met name neergelegd in Resolutie 

2178(2014) van de VN-Veiligheidsraad inzake terroristische daden die een bedreiging 

                                                 
1 Zie het arrest van 4 April 2000, Commissie/Raad, Zaak C-269/97, EU:C:2000:183, par. 44.  
2 Advies 2/00 van 6 december 2001, Cartagena Protocol, EU:C:2001:664, par. 5; 
3 Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2009:518, par. 47 en aangehaalde rechtspraak.  
4 Zaak C-411/06, ibid. Zie ook Zaak C-43/12, Commissie/Europees Parlement en Raad, EU:C:2014:298, par. 30 

en aangehaalde rechtspraak.  
5 Zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, par. 53; Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, 

EU:C:2009:518, par. 46 en aangehaalde rechtspraak; Zaak C-490/10, Parlement/Raad, EU:C:2012:525, par. 45; 

Zaak C-155/07, Parlement/Raad, EU:C:2008:605, par. 34. 
6 Zaak C-300/89, Commissie/Raad, EU:C:1991:244, par. 17-25. 
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vormen voor de internationale vrede en veiligheid, die op 24 september 2014 is aangenomen1, 

het Aanvullend Protocol van 22 oktober 20152 bij het Verdrag van de Raad van Europa ter 

voorkoming van terrorisme3, en in de herziene interpretatienota bij Aanbeveling nr. 5 inzake 

het strafbare feit terrorismefinanciering, die onderdeel vormt van de aanbevelingen 

betreffende terrorismefinanciering die in 2012 door de Financiële-actiegroep (Financial 

Action Task Force - TATF) zijn vastgesteld4. In de herziene interpretatienota wordt 

verduidelijkt, in het licht van Resolutie 2178(2014) van de VN-Veiligheidsraad, dat 

Aanbeveling nr. 5 landen ertoe verplicht het financieren van reizen van personen die naar een 

andere staat dan de staat van verblijf/nationaliteit reizen met het oogmerk terroristische daden 

te plegen, te plannen, voor te bereiden of eraan deel te nemen of terroristische training te 

geven of te krijgen, strafbaar te stellen. 

 

Het grootste deel van de overeengekomen tekst heeft feitelijk betrekking op de harmonisatie 

van de definitie van strafbare feiten en straffen voor natuurlijke personen (de artikelen 2 t/m 

16) en aansprakelijkheid van en straffen voor rechtspersonen (de artikelen 17 en 18).  

 

Artikel 2 bevat definities die relevant zijn voor de daaropvolgende bepalingen. Artikel 3 van 

het voorstel omschrijft welke opzettelijke handelingen in de lidstaten als terroristische 

misdrijven moeten worden aangemerkt. Artikel 4 heeft betrekking op misdrijven in verband 

met een terroristische groepering. Op grond van dit artikel moeten de lidstaten het leiden van 

een terroristische groepering en het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische 

groepering in de wetenschap dat daarmee wordt bijgedragen aan de criminele activiteiten van 

de terroristische groepering strafbaar stellen. Overeenkomstig artikel 5 moet het publiekelijk 

uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf strafbaar worden gesteld. Artikel 6 

bevat een verbod op het aansporen van personen om terroristische misdrijven te plegen of 

daaraan deel te nemen en een verbod op het aansporen van personen om zich met het oog 

daarop bij een organisatie of groepering aan te sluiten.  Artikel 7 betreft strafbaarstelling van 

het geven van training voor terrorisme. Artikel 8 betreft strafbaarstelling van het krijgen van 

training voor terrorisme, en op grond van artikel 9 moet reizen naar een ander land met 

terroristisch oogmerk strafbaar worden gesteld. Op grond van artikel 10 moeten de lidstaten 

het organiseren of anderszins faciliteren van reizen met terroristisch oogmerk strafbaar 

stellen. Artikel 11 verplicht de lidstaten om de verstrekking van middelen die worden gebruikt 

om terroristische misdrijven en strafbare feiten met betrekking tot terroristische groepen of in 

verband met terroristische activiteiten te plegen, strafbaar te stellen. Artikel 12 heeft 

betrekking op andere misdrijven in verband met terroristische activiteiten, zoals 

gekwalificeerde diefstal, afpersing en het opmaken of gebruiken van valse administratieve 

documenten met terroristisch oogmerk. De artikelen 13 t/m 23 bevatten algemene bepalingen 

met betrekking tot de in de artikelen 3 t/m 12 van het voorstel bedoelde misdrijven, en hebben 

betrekking op straffen voor natuurlijke personen (artikel 15), verzachtende omstandigheden 

(artikel 16), aansprakelijkheid van en straffen voor rechtspersonen (de artikelen 17 en 18), 

rechtsmacht en vervolging (artikel 19), onderzoeksmiddelen en confiscatie (artikel 20), 

                                                 
1 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
2 Verdrag nr. 217: Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, 

Riga, 22-10-2015 - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. De Europese Unie 

heeft het Aanvullend Protocol en het Verdrag op 22 oktober 2015 ondertekend.  
3 Verdrag nr. 196: Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming ven terrorisme, Warschau, 16-5-2005 - 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
4 Zie voor de aanbevelingen van de FATF en de begeleidende interpretatienota: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 



 

PE577.046v02-00 6/8 RR\1100701NL.docx 

NL 

maatregelen tegen online-inhoud die publiekelijk uitlokken tot doel heeft (artikel 21), 

wijzigingen in Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 december 2005 betreffende 

informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische 

aard1(artikel 22), en eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden (artikel 23). De 

artikelen 27 t/m 31 van het voorstel bevatten slotbepalingen inzake de vervanging van 

Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (artikel 27), omzetting (artikel 28), 

de verplichting voor de Commissie om een verslag in te dienen (artikel 29), inwerkingtreding 

(artikel 30) en adressaten (artikel 31).  

 

Deze bepalingen zijn opgenomen in vier van de in totaal zes titels: Titel I - Onderwerp en 

definities, Titel II - Terroristische misdrijven en misdrijven in verband met een terroristische 

groepering, Titel III - Misdrijven in verband met terroristische activiteiten, Titel IV - 

Algemene bepalingen betreffende terroristische misdrijven, misdrijven in verband met een 

terroristische groepering en misdrijven in verband met terroristische activiteiten. Titel VI 

bevat slotbepalingen die in alle richtlijnen terug te vinden zijn.  

 

Daarnaast bevat het voorstel bepalingen inzake de bescherming en ondersteuning van 

slachtoffers van terrorisme. Deze bepalingen zijn opgenomen in één titel: Titel V. Het gaat 

hier om de artikelen 24 tot en met 26, met bijbehorende overwegingen.  

 

Artikel 24 verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat een aangifte of klacht van het 

slachtoffer van terrorisme of een ander slachtoffer ten aanzien van de onder deze richtlijn 

vallende misdrijven geen noodzakelijke voorwaarde is voor het instellen van een onderzoek 

naar of een vervolging van die misdrijven, en dat er onmiddellijk diensten voor 

slachtofferhulp beschikbaar zijn die voorzien in de specifieke behoeften van 

terrorismeslachtoffers, overeenkomstig mechanismen of protocollen binnen hun nationale 

structuren voor noodhulpverlening. Voorts moeten de lidstaten er op grond van dit artikel 

voor zorgen dat terrorismeslachtoffers toegang hebben tot adequate medische behandeling en 

rechtsbijstand. Op grond van artikel 25 zijn de lidstaten gehouden te zorgen voor maatregelen 

ter bescherming van terrorismeslachtoffers en hun familieleden. Artikel 26 heeft betrekking 

op de rechten van terrorismeslachtoffers die ingezetene zijn van een andere lidstaat.  

 

Er zij op gewezen dat in al deze bepalingen, en meer specifiek in de artikelen 24 en 25, 

diverse malen en bijna systematisch wordt verwezen naar Richtlijn 2012/29/EU tot 

vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van 

slachtoffers van strafbare feiten2. Deze verwijzingen zijn nu, als resultaat van de 

interinstitutionele onderhandelingen, in de overeengekomen tekst opgenomen.    

 

V. Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag  

 

Uit bovenstaande analyse van de doelstelling en inhoud van het voorstel blijkt dat de 

bestrijding van terrorisme door middel van harmonisatie van het strafrecht duidelijk een 

hoofddoel van de handeling is, en dat om die reden het gebruik van artikel 83, lid 1, VWEU 

als rechtsgrondslag volledig gerechtvaardigd is.  

 

Vervolgens moet worden onderzocht of de doelstelling en de inhoud van de bepalingen 

                                                 
1 PB L 253 van 29.9.2005, blz. 22.   
2 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en 

ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 van 14.11.2002, blz.57) 
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inzake de bescherming en ondersteuning van de slachtoffers van terrorisme en de 

bescherming van hun rechten (de artikelen 24 t/m 26 van het voorstel) gelijkwaardig zijn en 

of het hierbij eveneens gaat om een hoofdcomponent van de handeling, in welk geval de 

handeling ook op artikel 82, lid 2, onder c), gebaseerd moet worden, of dat deze doelstelling 

en inhoud slechts beschouwd moeten worden als van ondergeschikt belang, in welk geval 

schrapping van laatstgenoemd artikel als rechtsgrondslag op zijn plaats is.   

 

Er zij in dit kader opgemerkt dat uit een vergelijkende analyse van de artikelen 24 t/m 26 van 

de overeengekomen tekst en Richtlijn 2012/29/EU blijkt dat de overeengekomen tekst in 

belangrijke mate berust op bestaande bepalingen en mechanismen, en geen substantiële 

wijzigingen bevat ten opzichte van het bestaande rechtskader. De overeengekomen tekst 

verduidelijkt met name de specifieke behoeften van de slachtoffers van terrorisme.  

 

Slechts drie van in totaal 31 artikelen hebben betrekking op de rechten van slachtoffers, en in 

elk van deze bepalingen, en hun bijbehorende overwegingen, wordt benadrukt dat tegemoet 

moet worden gekomen aan specifieke behoeften, te weten de behoeften van slachtoffers van 

strafbare feiten die in de belangrijkste onderdelen van de tekst worden gedefinieerd. In die 

behoeften wordt ook reeds voorzien op basis van het bestaande rechtskader en aan de hand 

van de mechanismen die bij Richtlijn 2012/29/EU in het leven zijn geroepen.  

 

Feit is dat Richtlijn 2012/29/EU wordt voorgesteld als de wetgeving die het algemene 

rechtskader bevat inzake de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van terrorisme en 

de bescherming van hun rechten. Richtlijn 2012/29/EU is gebaseerd op artikel 82, lid 2, 

VWEU. De bepalingen van de artikelen 24 t/m 26 van het voorstel strekken ertoe dat 

rechtskader aan te vullen. Artikel 24, lid 7, van de overeengekomen tekst bepaalt: "Deze 

richtlijn is van toepassing naast en onverminderd de in Richtlijn 2012/29/EU vastgestelde 

maatregelen". 

 

Een gedetailleerde analyse van deze bepalingen en van de bijbehorende overwegingen 

bekrachtigt dit. Het voorstel raakt niet aan de definitie van "slachtoffer" in artikel 2 van 

Richtlijn 2012/29/EU. In artikel 24, lid 1, wordt het in overweging 40 van Richtlijn 

2012/29/EU genoemde beginsel (ambtshalve vervolging van strafbare feiten) herhaald. In lid 

2 van dit artikel wordt verwezen naar ondersteunende diensten die reeds bestaan uit hoofde 

van Richtlijn 2012/29/EU en wordt verduidelijkt dat gespecialiseerde ondersteuning verstrekt 

kan worden door "bestaande instanties". De leden 3 en 4 van artikel 24 bouwen in belangrijke 

mate voort op Richtlijn 2012/29/EU, hoofdstuk 2, dat betrekking heeft op het "verstrekken 

van informatie en ondersteuning". Daarnaast sluit lid 4 aan op artikel 26 van Richtlijn 

2012/29/EU inzake samenwerking en coördinatie van diensten. Artikel 24, lid 5, heeft 

betrekking op de medische behandeling van terrorismeslachtoffers, waarbij wordt benadrukt 

dat de lidstaten de verlening van medische zorg organiseren "in overeenstemming met hun 

nationale gezondheidszorgstelsel". Overweging 38 en artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 

2012/29/EU hebben reeds betrekking op medische zorg voor slachtoffers. In artikel 24, lid 6, 

wordt bepaald dat slachtoffers toegang moeten hebben tot rechtsbijstand "conform artikel 13 

van Richtlijn 2012/29/EU". Artikel 25 bepaalt dat gezorgd moet worden voor maatregelen ter 

bescherming van terrorismeslachtoffers, "zulks overeenkomstig Richtlijn 2012/29/EU". 

Artikel 26 heeft betrekking op de rechten van slachtoffers die ingezetene zijn van een andere 

lidstaat. Artikel 17 van Richtlijn 2012/29/EU draagt eveneens de titel "Rechten van 

slachtoffers die in een andere lidstaat wonen", en bevat soortgelijke bepalingen. 

 

Daarnaast bevat de handeling diverse andere bepalingen, zoals bepalingen inzake 
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onderzoeksmiddelen en confiscatie, informatie-uitwisseling, maatregelen betreffende online-

inhoud en bijstand en steun aan slachtoffers. Met deze bepalingen lijkt echter geen autonome 

doelstelling sui generis te worden nagestreefd. De bepalingen lijken de overwegende 

component eerder te versterken en ondersteunen, om een omvattend antwoord te bieden op de 

ernstige schending van waarden die terrorisme vertegenwoordigt. 

 

Om die reden geldt dat, zelfs als het in beginsel mogelijk zou zijn om gebruik te maken van 

artikel 82, lid 2, onder c), VWEU als rechtsgrondslag voor onderhavig voorstel, deze 

bepaling, gezien de beoordeling van de doelstelling en de inhoud van het voorstel in zijn 

huidige vorm, geen betrekking heeft op een hoofddoel of overwegende component of een 

gelijkwaardig doel of gelijkwaardige component. Deze beoordeling leidt tot de conclusie dat 

met de bepalingen van de overeengekomen tekst inzake de rechten van slachtoffers geen 

afzonderlijke, autonome doelstelling wordt nagestreefd. De bepalingen moeten evenmin 

geacht worden niet-secundair te zijn ten opzichte van het hoofddoel. Aan de in de 

jurisprudentie vastgestelde criteria voor het uitzonderlijke geval waarin een handeling 

gebaseerd kan worden op meerdere rechtsgrondslagen lijkt niet noodzakelijkerwijs te zijn 

voldaan. 

 

Het is daarom raadzaam de bepalingen inzake de rechten van slachtoffers te beschouwen als 

bijkomstig ten opzichte van de belangrijkste component van de handeling, te weten het 

waarborgen van een hoog niveau van veiligheid door middel van harmonisatie van materieel 

strafrecht. Om die reden is het gebruik van artikel 82, lid 2, onder c), VWEU als 

rechtsgrondslag voor het voorstel mogelijkerwijs niet nodig en de schrapping ervan 

gerechtvaardigd.  

 

 

VI. Conclusie en aanbeveling 

 

Uit bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat artikel 83, lid 1, VWEU kan worden 

beschouwd als de juiste rechtsgrondslag voor het voorstel voor een Richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 

2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding, aangezien de bestrijding van terrorisme door 

middel van harmonisatie van het strafrecht duidelijk de belangrijkste component van de 

handeling is. 

 

Op haar vergadering van 31 januari 2017 heeft de Commissie juridische zaken 

dienovereenkomstig besloten, met 18 stemmen vóór, 2 stemmen tegen, bij 2 onthoudingen1, 

dat artikel 82, lid 2, onder c), VWEU als rechtsgrondslag voor het voorstel kan worden 

geschrapt omdat deze bepaling, gezien de beoordeling van de doelstelling en de inhoud van 

het voorstel in zijn huidige vorm, geen betrekking heeft op een hoofddoel of overwegende 

component of een gelijkwaardig doel of gelijkwaardige component daarvan.  

(Betreft alle taalversies.) 

                                                 
1 Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(ondervoorzitter), Jean-Marie Cavada (rapporteur), Mady Delvaux(ondervoorzitter), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini 

Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, 

Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


