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Amendement 40
Philip Bradbourn

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief 
van de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, de Slowaakse 
Republiek, het Verenigd Koninkrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland, als 
geamendeerd;

1. verwerpt het initiatief van de Republiek 
Slovenië, de Franse Republiek, de 
Tsjechische Republiek, het Koninkrijk 
Zweden, de Slowaakse Republiek, het 
Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek 
Duitsland;

Or. en

Motivering

Dit initiatief zou volledig in strijd zijn met de basisbeginselen inzake gerechtigheid zoals 
vastgesteld door de lidstaten die het gewoonterecht hanteren. Het is onnodig, gezien de 
overige, al bestaande vormen van juridische samenwerking.

Amendement 41
Ioannis Varvitsiotis

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) het is belangrijk het wederzijdse 
vertrouwen in Europa op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie in 
criminaliteitszaken te versterken door 
maatregelen op Europees niveau te 
nemen die moeten leiden tot meer 
harmonisatie en een wederzijdse 
erkenning van vonnissen in criminele 
zaken, en door op het gebied van 
criminaliteit een aantal Europese 
voorschriften en praktijken aan te nemen.
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Or. el

Motivering

The amendment is based on the notion of promoting a body of European criminal law.

Amendement 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) het kaderbesluit betreffende 
procedurele rechten in strafprocedures
(nog in behandeling bij de Raad) is een 
voorwaarde voor een goede werking van 
dit kaderbesluit; de goedkeuring van het 
kaderbesluit betreffende procedurele 
rechten dient zo spoedig mogelijk plaats te 
vinden, zodat deze op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en justitie ten uitvoer 
kan worden gelegd.

Or. en

Amendement 43
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(4) Er moeten derhalve duidelijke 
gemeenschappelijke oplossingen gevonden 
worden om de weigeringsgronden en de 
beoordelingsmarge voor de uitvoerende 
autoriteit te omschrijven.

(4) Er moeten derhalve duidelijke 
gemeenschappelijke oplossingen gevonden 
worden om de weigeringsgronden voor het 
uitvoeren van een verstekvonnis en de 
beoordelingsmarge voor de uitvoerende 
autoriteit te omschrijven.

Or. en
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Amendement 44
Sarah Ludford

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de gemeenschappelijke 
oplossingen voor de in de betrokken 
kaderbesluiten opgenomen 
weigeringsgronden moet rekening 
gehouden worden met de verschillende 
situaties in verband met de kennisgeving 
aan de verdachte van zijn recht op een 
nieuw proces.

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de gemeenschappelijke oplossingen 
voor de in de betrokken kaderbesluiten 
opgenomen weigeringsgronden moet 
rekening gehouden worden met de 
verschillende situaties in verband met de 
kennisgeving aan de verdachte van zijn 
recht op een nieuw proces.

(6) Bij de gemeenschappelijke oplossingen 
voor de in de betrokken kaderbesluiten 
opgenomen weigeringsgronden moet 
rekening gehouden worden met de 
verschillende situaties in verband met de
kennisgeving aan de betrokkene van zijn 
recht op een nieuw proces of een beroep,
alsook op zijn recht op dat proces of 
beroep aanwezig te zijn en het recht op 
een herbeoordeling van de stukken van de 
zaak, met inbegrip van nieuw 
bewijsmateriaal, met de mogelijkheid dat 
de oorspronkelijke beslissing wordt 
vernietigd.

Or. en
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Amendement 46
Sarah Ludford

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) de erkenning en tenuitvoerlegging 
van een verstekvonnis mag niet worden 
geweigerd indien op basis van de 
informatie die door de beslissingsstaat 
wordt verstrekt genoegzaam kan worden 
aangetoond dat de gedaagde persoonlijk is 
gedagvaard of op andere wijze officieel in 
kennis is gesteld van de voorgenomen
datum en het tijdstip van het proces, met 
dien verstande dat de betrokkene deze 
informatie tijdig heeft ontvangen, om hem 
of haar in staat te stellen bij het proces 
aanwezig te zijn en zijn/haar recht op 
verdediging te kunnen uitoefenen. Alle 
informatie dient te worden verstrekt in 
een taal die de gedaagde begrijpt.

Or. en

Motivering

Voor een meetbaar positieve impact op de rechten van verdediging dient het voorstel te 
verduidelijken dat de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze op de hoogte brengen 
van de gedagvaarde ligt bij de beslissingsstaat, die niet alleen moet kunnen aantonen dat 1) 
een dagvaarding is verstuurd, maar ook dat de gedaagde de dagvaarding werkelijk heeft 
ontvangen; 2) dat een advocaat schriftelijk de opdracht heeft gekregen de gedaagde tijdens 
het proces te vertegenwoordigen; 3) dat de gedaagde is geïnformeerd over zijn recht op een 
nieuw proces en de voorgeschreven termijnen voor het aanvragen van een nieuw proces in 
een taal die hij begrijpt.
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Amendement 47
Sarah Ludford

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) de erkenning en tenuitvoerlegging
van een verstekvonnis mag niet worden 
geweigerd indien de betrokkene, op de 
hoogte van het voorgenomen proces, een 
raadsman van zijn keuze schriftelijk had 
gemachtigd en door die raadsman tijdens 
het proces werd vertegenwoordigd, met 
het oog op duidelijke en doeltreffende
juridische bijstand.

Or. en

Motivering

Voor een meetbaar positieve impact op de rechten van verdediging dient het voorstel te 
verduidelijken dat de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze op de hoogte brengen 
van de gedagvaarde ligt bij de beslissingsstaat, die niet alleen moet kunnen aantonen dat 1)
een dagvaarding is verstuurd, maar ook dat de gedaagde de dagvaarding werkelijk heeft 
ontvangen; 2) dat een advocaat schriftelijk de opdracht heeft gekregen de gedaagde tijdens 
het proces te vertegenwoordigen, maar ook dat deze vertegenwoordiging duidelijk en 
doeltreffend was; 3) dat de gedaagde is geïnformeerd over zijn recht op een nieuw proces en 
de voorgeschreven termijnen voor het aanvragen van een nieuw proces in een taal die hij 
begrijpt.

Amendement 48
Sarah Ludford

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) bij een nieuw proces als gevolg van 
een verstekvonnis dient de gedaagde op 
dezelfde manier te worden behandeld als 
iemand die voor het eerst terecht staat. De 
betrokkene heeft daarom het recht bij het 
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nieuwe proces aanwezig te zijn en op een 
(her)beoordeling van de stukken van de 
zaak, inclusief nieuw bewijsmateriaal; het 
nieuwe proces kan leiden tot een 
vernietiging van de oorspronkelijke 
beslissing en de gedaagde heeft het recht 
tegen de nieuwe beslissing in beroep te 
gaan.

Or. en

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat de gedaagde tijdens een nieuw proces als gevolg van een 
verstekvonnis op dezelfde manier wordt behandeld als iemand die voor het eerst terecht staat. 
Met name het recht op beroep na een nieuw proces is belangrijk, in overeenstemming met 
artikel 2 van protocol nr. 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens (EVRM) en artikel 15, lid 5 van het IVBPR.

Amendement 49
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 1 – lid 4

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van dit kaderbesluit 
wordt onder bij verstek genomen beslissing 
verstaan een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel, 
wanneer de betrokkene niet persoonlijk 
aanwezig was bij het proces dat tot deze 
beslissing heeft geleid.

4. Voor de toepassing van dit kaderbesluit 
wordt onder bij verstek genomen beslissing 
verstaan een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel, 
wanneer de betrokkene niet persoonlijk 
aanwezig was bij de rechtzaak die tot deze 
beslissing heeft geleid.

Or. en
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Amendement 50
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – punt a

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(a) de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met het 
nationale recht van de beslissingsstaat door 
tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger tijdig in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden 
genomen;

(a) de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met het 
nationale recht van de beslissingsstaat door 
tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger of op andere wijze 
tijdig en naar behoren in kennis is gesteld 
van het tijdstip en de plaats van het proces
dat tot de bij verstek genomen beslissing 
heeft geleid, alsook van het feit dat een 
dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen;

Or. en

Amendement 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – punt a

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(a) de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met 
het nationale recht van de beslissingsstaat 
door tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger tijdig in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden 
genomen;

(a) de betrokkene rechtstreeks persoonlijk 
is gedagvaard of tijdig op andere wijze 
daadwerkelijk informatie heeft ontvangen 
over het tijdstip en de plaats van het proces
dat tot de bij verstek genomen beslissing 
heeft geleid, alsook van het feit dat een 
dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen; of dat
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Or. en

Amendement 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – punt a bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de betrokkene, op de hoogte van 
het voorgenomen proces, een raadsman
had gemachtigd die door de betrokkene
was gekozen, benoemd en betaald ofwel
door de staat was betaald en door die 
raadsman tijdens het proces werd 
bijgestaan; of dat

Or. en

Amendement 53
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – punt c – punt i

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(i) hem ten laatste op de vijfde dag na 
overlevering wordt betekend en hij 
uitdrukkelijk wordt geïnformeerd over zijn 
recht op een nieuw proces, alsook over zijn 
recht op dat proces aanwezig te zijn;

(i) hem persoonlijk, onmiddellijk en ten 
laatste op de derde dag na overlevering 
wordt betekend en hij uitdrukkelijk wordt 
geïnformeerd over zijn recht op een nieuw 
proces of over zijn recht op beroep en zijn 
recht op de mondelinge behandeling
aanwezig te zijn;

Or. en
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Amendement 54
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – punt c – punt ii

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(ii) ten minste […]¹ dagen de tijd heeft een 
nieuw proces aan te vragen.

(ii) het recht heeft een nieuw proces of 
beroep aan te vragen binnen de 
voorgeschreven termijn.

¹ Termijn nader te bepalen.

Or. en

Amendement 55
Sarah Ludford

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan 
ook de tenuitvoerlegging weigeren van het 
Europees aanhoudingsbevel voor de 
uitvoering van een tot vrijheidsbeneming 
strekkende straf of maatregel, indien de 
beslissing bij verstek is genomen, tenzij in 
het Europees aanhoudingsbevel is 
vermeld dat:

De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan 
ook de tenuitvoerlegging weigeren van het 
Europees aanhoudingsbevel voor de 
uitvoering van een tot vrijheidsbeneming 
strekkende straf of maatregel, indien de 
beslissing bij verstek is genomen, tenzij, op 
basis van informatie van de beslissende 
juridische autoriteit, genoeglijk kan 
worden aangetoond dat:
(a) tijdig en in een taal die hij/zij begreep,

(a) de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met 
het nationale recht van de beslissingsstaat
door tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger tijdig in kennis is 

(i) de betrokkene persoonlijk is gedagvaard 
of op andere wijze officiële informatie
heeft ontvangen over de voorgenomen
datum en het tijdstip van het proces dat tot 
de genomen beslissing heeft geleid en wel 
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gesteld van het tijdstip en de plaats van de 
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden 
genomen;

zodanig dat onomstotelijk kan worden 
vastgesteld dat hij/zij op de hoogte was 
van het proces,

en

(ii) de betrokkene persoonlijk, schriftelijk 
en door een officiële instantie in kennis is 
gesteld dat een beslissing bij verstek kan 
worden genomen,

of dat

(b) de betrokkene, na persoonlijk te zijn 
gedagvaard of op andere wijze 
daadwerkelijk officiële informatie te 
hebben ontvangen over de voorgenomen
datum en het tijdstip van het proces, een 
schriftelijk mandaat heeft gegeven aan 
een raadsman om hem/haar tijdens het 
proces te verdedigen,
of dat

(b) de betrokkene, nadat de bij verstek 
genomen beslissing aan hem is betekend 
en hij uitdrukkelijk is geïnformeerd over 
zijn recht op een nieuw proces alsook zijn 
recht bij dat proces aanwezig te zijn:

(c) de betrokkene, nadat de beslissing 
persoonlijk aan hem is betekend en hij 
uitdrukkelijk, schriftelijk, door een 
officiële instantie en in een taal die hij 
begrijpt, is geïnformeerd over zijn recht op 
een nieuw proces en zijn recht bij dat 
proces aanwezig te zijn, op een 
(her)beoordeling van de stukken van de 
zaak, inclusief nieuw bewijsmateriaal, in 
de wetenschap dat de oorspronkelijke 
beslissing zou kunnen worden vernietigd 
en dat hij beroep kan aantekenen tegen de 
nieuwe beslissing:

(i) uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven 
dat hij de bij verstek genomen beslissing 
niet betwist;

(i) uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven 
dat hij de beslissing niet betwist;

of of

(ii) niet om een nieuw proces heeft 
gevraagd binnen de voorgeschreven 
termijn van ten minste […] dagen;

(ii) niet om een nieuw proces of beroep
heeft gevraagd binnen de voorgeschreven 
termijn van ten minste […] dagen;

of of

(c) de bij verstek genomen beslissing hem (c bis) de beslissing hem niet persoonlijk is 
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niet persoonlijk is betekend, maar: betekend, maar: 
(i) hem ten laatste op de vijfde dag na
overlevering wordt betekend en hij 
uitdrukkelijk wordt geïnformeerd over zijn 
recht op een nieuw proces, alsook over zijn 
recht op dat proces aanwezig te zijn;

(i) hem voor overlevering wordt betekend 
en hij uitdrukkelijk, in een taal die hij 
begrijpt, wordt geïnformeerd over zijn 
recht op een nieuw proces, zijn recht op 
dat proces aanwezig te zijn, op een 
(her)beoordeling van de stukken van de 
zaak, inclusief nieuw bewijsmateriaal, in 
de wetenschap dat de oorspronkelijke 
beslissing zou kunnen worden vernietigd 
en dat hij beroep kan aantekenen tegen de 
nieuwe beslissing;

en en
(ii) ten minste […] dagen¹ de tijd heeft een 
nieuw proces aan te vragen.";

(ii) zal worden geïnformeerd dat hij ten 
minste […] dagen¹ de tijd heeft een
dergelijk nieuw proces aan te vragen.

Or. en

Motivering

Voor een meetbaar positieve impact op de rechten van verdediging dienen de voorstellen te 
verduidelijken dat de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze op de hoogte brengen 
van de gedagvaarde ligt bij de beslissingsstaat, die niet alleen moet kunnen aantonen dat 1) 
een dagvaarding is verstuurd, maar ook dat de gedaagde de dagvaarding werkelijk heeft 
ontvangen; 2) dat een advocaat schriftelijk de opdracht heeft gekregen de gedaagde tijdens 
het proces te vertegenwoordigen, maar ook dat deze vertegenwoordiging duidelijk en 
doeltreffend was; 3) dat de gedaagde is geïnformeerd over zijn recht op een nieuw proces en 
de voorgeschreven termijnen voor het aanvragen van een nieuw proces in een taal die hij 
begrijpt. Indien nodig dienen bewijsstukken bij het certificaat te worden gevoegd die door de 
beslissende autoriteit naar de uitvoerende autoriteit wordt gestuurd.

Amendement 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Bijlage – vak d – punt 2.3.2 – eerste streepje

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

– de bij verstek genomen beslissing aan de 
betrokkene zal worden betekend binnen … 

– de bij verstek genomen beslissing aan de 
betrokkene zal persoonlijk worden 
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dagen na de overlevering; en betekend binnen … dagen na de 
overlevering; en

Or. en

Amendement 57
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Bijlage – vak d – punt 2.3.2 – eerste streepje

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

– de bij verstek genomen beslissing aan de 
betrokkene zal worden betekend binnen … 
dagen na de overlevering; en

– de bij verstek genomen beslissing aan de 
betrokkene zal onmiddellijk, maar uiterlijk 
drie dagen na de overlevering persoonlijk
worden betekend; en

Or. en

Amendement 58
Sarah Ludford

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Bijlage – vak d

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(d) Gelieve te vermelden of de beslissing 
bij verstek is genomen:

(d) Gelieve te vermelden of de persoon 
persoonlijk is verschenen bij het proces 
dat tot de beslissing heeft geleid:

1. � Neen. 1.� Ja, de persoon is persoonlijk 
verschenen bij het proces dat tot de 
beslissing heeft geleid.

2. � Ja. Indien u ja hebt geantwoord, 
gelieve te bevestigen dat:

2. � Neen, de persoon is niet persoonlijk 
verschenen bij het proces dat tot de 
beslissing heeft geleid.
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2.1 Indien u nee hebt geantwoord, gelieve 
te bevestigen dat:

� 2.1 de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met 
het nationale recht van de beslissingsstaat 
door tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger tijdig in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de 
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden genomen

� 2.1.1 de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of op een andere wijze, in een 
taal die hij begrijpt, in kennis is gesteld 
van het tijdstip en de plaats van het proces 
dat tot de beslissing heeft geleid, zodanig 
dat onomstotelijk kan worden vastgesteld 
dat de betrokkene op de hoogte was van 
het proces en persoonlijk, schriftelijk en 
door een officiële instantie is 
geïnformeerd dat een beslissing bij verstek 
kan worden genomen

Tijdstip waarop en plaats waar de 
betrokkene is gedagvaard of anderszins op 
de hoogte is gebracht:

Tijdstip waarop en plaats waar de 
betrokkene is gedagvaard of de officiële 
informatie op andere wijze heeft 
ontvangen:

…………………………………………… ..................................................................
Taal waarin de informatie is verstrekt
.................................................................

Beschrijf hoe de betrokkene op de hoogte is 
gebracht:

Beschrijf hoe de betrokkene op de hoogte is 
gebracht en voeg bewijsstukken bij:

…………………………………………… ..................................................................
OF DAT OF DAT

2.1.2 de betrokkene, na persoonlijk te zijn 
gedagvaard of op andere wijze en in een 
taal die hij begrijpt in kennis te zijn 
gesteld van het tijdstip en de plaats van 
het proces, een schriftelijk mandaat heeft 
gegeven aan een raadsman om hem 
tijdens het proces te verdedigen en 
inderdaad duidelijk en doeltreffend
juridisch is vertegenwoordigd en 
bijgestaan;
Beschrijf hoe aan deze voorwaarde is 
voldaan:
.....................................................................
OF DAT

� 2.2 de betrokkene, nadat hem de bij 
verstek genomen beslissing is betekend, 

2.1.3 de betrokkene, nadat hem de 
beslissing persoonlijk is betekend en na 



PE405.951v01-00 16/25 AM\722164NL.doc

NL

uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat 
hij of zij de bij verstek genomen beslissing 
niet betwist

uitdrukkelijk schriftelijk, door een 
officiële instantie en in een taal die hij 
begrijpt, te zijn geïnformeerd over het 
recht op een nieuw proces alsook het 
recht om bij dat proces aanwezig te zijn, 
op een (her)beoordeling van de stukken 
van de zaak, inclusief nieuw 
bewijsmateriaal, in de wetenschap dat de 
oorspronkelijke beslissing zou kunnen 
worden vernietigd en dat hij beroep kan 
aantekenen tegen de nieuwe beslissing, 
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat 
hij of zij de beslissing niet betwist

Beschrijf wanneer en hoe de betrokkene 
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat 
hij of zij de bij verstek genomen beslissing 
niet betwist:

Beschrijf wanneer en hoe de betrokkene 
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat 
hij of zij de beslissing niet betwist, en voeg 
bewijsstukken bij:

…………………………………………… .....................................................................

OF DAT OF DAT
� 2.3 de betrokkene recht had op een 
nieuw proces onder de volgende 
voorwaarden:

� 2.1.4 de betrokkene, nadat hem de 
beslissing persoonlijk is betekend en na 
uitdrukkelijk schriftelijk, door een 
officiële autoriteit en in een taal die hij 
begrijpt te zijn geïnformeerd over het 
recht op een nieuw proces alsook het 
recht om bij dat proces aanwezig te zijn,
op een (her)beoordeling van de stukken 
van de zaak, inclusief nieuw 
bewijsmateriaal, in de wetenschap dat de 
oorspronkelijke beslissing zou kunnen 
worden vernietigd en dat hij beroep kan 
aantekenen tegen de nieuwe beslissing, 
niet binnen de voorgeschreven termijn 
van ten minste […]¹ dagen een om een 
nieuw proces heeft gevraagd;
OF

� 2.3.1 de bij verstek genomen beslissing 
hem persoonlijk betekend is op … 
(dag/maand/jaar); en
– de betrokkene uitdrukkelijk 
geïnformeerd is over zijn recht op een 
nieuw proces, alsook over zijn recht om 
op dat proces aanwezig te zijn; en
– nadat de betrokkene over dit recht is 
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geïnformeerd, over … dagen beschikte om 
een nieuw proces aan te vragen en hij of 
zij binnen deze termijn geen nieuw proces 
heeft aangevraagd.
OF DAT
� 2.3.2 de bij verstek genomen beslissing 
hem niet persoonlijk is betekend, en

� 2.1.5 de beslissing hem niet persoonlijk
is betekend en hij niet uitdrukkelijk is 
geïnformeerd over het recht op een nieuw 
proces, alsook het recht bij dat proces 
aanwezig te zijn, op een (her)beoordeling 
van de stukken van de zaak, inclusief 
nieuw bewijsmateriaal, in de wetenschap 
dat de oorspronkelijke beslissing zou 
kunnen worden vernietigd en dat hij 
beroep kan aantekenen tegen de nieuwe 
beslissing, en

– de bij verstek genomen beslissing aan de 
betrokkene zal worden betekend binnen … 
dagen na de overlevering; en

– de beslissing aan de betrokkene 
persoonlijk zal worden betekend voor de 
overlevering; en

– bij de betekening van de bij verstek 
genomen beslissing aan de betrokkene, 
deze uitdrukkelijk zal worden 
geïnformeerd over zijn recht op een nieuw 
proces, alsook over zijn recht om op dat 
proces aanwezig te zijn; en

– bij de betekening van deze beslissing aan 
betrokkene, deze uitdrukkelijk schriftelijk 
en door een officiële instantie zal worden 
geïnformeerd over zijn recht op een nieuw 
proces, alsook over zijn recht om op dat 
proces aanwezig te zijnop een 
(her)beoordeling van de stukken van de 
zaak, inclusief nieuw bewijsmateriaal, in 
de wetenschap dat de oorspronkelijke 
beslissing zou kunnen worden vernietigd 
en dat hij beroep kan aantekenen tegen de 
nieuwe beslissing; en

– nadat de bij verstek genomen beslissing 
aan de betrokkene is betekend, deze over
een termijn van … dagen zal beschikken
om een nieuw proces aan te vragen.

– nadat de beslissing aan de betrokkene is 
betekend, deze het recht heeft om binnen 
de voorgeschreven termijn van ten minste
[…]¹ dagen een nieuw proces aan te 
vragen.

Bovenstaande informatie wordt aan 
betrokkene verstrekt in een taal die hij 
begrijpt en door de beslissende autoriteit 
zal voor de overlevering bewijs van de 
verstrekking van deze informatie aan de 
uitvoerende instantie worden geleverd.
¹ Termijn nader te bepalen.
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Or. en

Motivering

Voor een meetbaar positieve impact op de rechten van verdediging dienen de voorstellen te 
verduidelijken dat de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze op de hoogte brengen 
van de gedagvaarde ligt bij de beslissingsstaat, die niet alleen moet kunnen aantonen dat 1) 
een dagvaarding is verstuurd, maar ook dat de gedaagde de dagvaarding werkelijk heeft 
ontvangen; 2) dat een advocaat schriftelijk de opdracht heeft gekregen de gedaagde tijdens 
het proces te vertegenwoordigen, maar ook dat deze vertegenwoordiging duidelijk en 
doeltreffend was; 3) dat de gedaagde is geïnformeerd over zijn recht op een nieuw proces en 
de voorgeschreven termijnen voor het aanvragen van een nieuw proces in een taal die hij 
begrijpt. Indien nodig dienen bewijsstukken bij het certificaat te worden gevoegd die door de 
beslissende autoriteit naar de uitvoerende autoriteit wordt gestuurd.

Amendement 59
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1
Kaderbesluit 2005/214/JHA
Artikel 1 – punt e

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(e) bij verstek genomen beslissing: een 
beslissing als bedoeld onder a), wanneer de 
betrokkene niet persoonlijk aanwezig was 
op het proces dat tot dat vonnis heeft 
geleid.

(e) bij verstek genomen beslissing: een 
beslissing als bedoeld onder a), wanneer de 
betrokkene niet persoonlijk aanwezig was 
op de rechtzaak die tot dat vonnis heeft 
geleid.

Or. en

Amendement 60
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 - onder b)
Kaderbesluit 2005/214/JHA
Artikel 7, lid 2 – punt i – onder (i)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(i) persoonlijk is gedagvaard of in (i) persoonlijk is gedagvaard of in 
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overeenstemming met het nationale recht 
van de beslissingsstaat door tussenkomst 
van een bevoegde vertegenwoordiger tijdig
in kennis is gesteld van het tijdstip en de 
plaats van de mondelinge behandeling die
tot de bij verstek genomen beslissing heeft 
geleid, alsook van het feit dat een 
dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen; of

overeenstemming met het nationale recht 
van de beslissingsstaat door tussenkomst 
van een bevoegde vertegenwoordiger of op 
andere wijze naar behoren in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van het 
proces dat tot de bij verstek genomen 
beslissing heeft geleid, alsook van het feit 
dat een dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen; of

Or. en

Amendement 61
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 – onder b
Kaderbesluit 2005/214/JHA
Artikel 7, lid 2 – punt i – onder (iii)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(iii) nadat de bij verstek genomen
beslissing aan hem is betekend en hij 
uitdrukkelijk is geïnformeerd over zijn 
recht op een nieuw proces en zijn recht bij 
dat proces aanwezig te zijn:

(iii) nadat de bij verstek genomen
beslissing aan hem is betekend en hij naar 
behoren is geïnformeerd over zijn recht op 
een nieuw proces of beroep en zijn recht 
bij de mondelinge behandeling aanwezig 
te zijn:

Or. en

Amendement 62
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – point 2
Kaderbesluit 2006/783/JHA
Artikel 8, lid 2 – punt e – onder (i)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(i) persoonlijk is gedagvaard of in 
overeenstemming met het nationale recht 
van de beslissingsstaat door tussenkomst 

(i) persoonlijk is gedagvaard of in 
overeenstemming met het nationale recht 
van de beslissingsstaat door tussenkomst 



PE405.951v01-00 20/25 AM\722164NL.doc

NL

van een bevoegde vertegenwoordiger tijdig 
in kennis is gesteld van het tijdstip en de 
plaats van de mondelinge behandeling die 
tot de bij verstek genomen beslissing heeft 
geleid, alsook van het feit dat een
dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen; of

van een bevoegde vertegenwoordiger of op 
andere wijze naar behoren in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de 
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden 
genomen; of

Or. en

Amendement 63
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Kaderbesluit 2006/783/JHA
Artikel 8, lid 2 – punt e – onder (ii)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

- niet om een nieuw proces heeft gevraagd 
binnen de voorgeschreven termijn van ten 
minste […]¹ dagen.

- niet om een nieuw proces of beroep heeft 
gevraagd binnen de voorgeschreven 
termijn.

¹ Termijn nader te bepalen.

Or. en

Amendement 64
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – point 2
Kaderbesluit 2008/.../JHA
Artikel 9, lid 1 – punt f

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(f) volgens het in artikel 4 bedoelde 
certificaat, de beslissing bij verstek is 
gewezen, tenzij het certificaat vermeldt dat 
de betrokkene:

(f) volgens het in artikel 4 bedoelde 
certificaat, de beslissing bij verstek is 
gewezen, tenzij het certificaat vermeldt dat 
de betrokkene, in overeenstemming met 
het nationale recht van de 
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beslissingsstaat:

Or. en

Amendement 65
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 2
Kaderbesluit 2008/.../JHA
Artikel 9, lid 1 – punt f – onder (i)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(i) persoonlijk is gedagvaard of in 
overeenstemming met het nationale recht 
van de beslissingsstaat door tussenkomst 
van een bevoegde vertegenwoordiger tijdig
in kennis is gesteld van het tijdstip en de 
plaats van de mondelinge behandeling die 
tot de bij verstek genomen beslissing heeft 
geleid, alsook van het feit dat een 
dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen; of

(i) persoonlijk is gedagvaard of in 
overeenstemming met het nationale recht 
van de beslissingsstaat door tussenkomst 
van een bevoegde vertegenwoordiger of op 
andere wijze naar behoren in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de 
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden 
genomen; of

Or. en

Amendement 66
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 3
Kaderbesluit 2008/.../JHA
Annex – vak k – punt 1– onder b.1 – eerste paragraaf

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

b.1 de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met het 
nationale recht van de beslissingsstaat door 
tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger tijdig in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de 

b.1 de betrokkene persoonlijk is 
gedagvaard of in overeenstemming met het 
nationale recht van de beslissingsstaat door 
tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger of op andere wijze naar 
behoren in kennis is gesteld van het tijdstip 
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mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden genomen

en de plaats van de mondelinge 
behandeling die tot de bij verstek genomen 
beslissing heeft geleid, alsook van het feit 
dat een dergelijke beslissing bij verstek kan 
worden genomen

Or. en

Amendement 67
Panayiotis Demetriou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Amendementen op Kaderbesluit

2008/.../JHA¹
Kaderbesluit 2008/.../JHA wordt als volgt 
gewijzigd:

1) in artikel 2 wordt het volgende punt 
toegevoegd:

(h) "bij verstek genomen beslissing": een 
beslissing tot confiscatie als bedoeld onder 
(a) wanneer de betrokkene niet 
persoonlijk aanwezig was bij het proces 
dat tot deze beslissing heeft geleid.
2) in artikel [9, lid 1]², wordt punt (h)
vervangen door het volgende:

(h) volgens het in artikel [6 bis] bedoelde 
certificaat was de betrokkene niet 
persoonlijk aanwezig bij het proces, tenzij 
het certificaat vermeldt dat de betrokkene, 
in overeenstemming met het nationale 
recht van de beslissingsstaat:
i) persoonlijk is gedagvaard of door 
tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger of op andere wijze 
tijdig in kennis gesteld van het tijdstip en 
de plaats van het proces dat tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 



AM\722164NL.doc 23/25 PE405.951v01-00

NL

beslissing bij verstek kan worden 
genomen; of
ii) op de hoogte van het voorgenomen 
proces, een raadsman had gemachtigd die 
was gekozen, benoemd en betaald door de 
betrokkene, dan wel was benoemd en 
betaald door de staat overeenkomstig het 
nationale recht van die staat dat van 
toepassing is op de rechten van de 
verdediging, en door die raadsman tijdens 
het proces werd vertegenwoordigd; of
iii) nadat hem de beslissing is betekend en
hij uitdrukkelijk is geïnformeerd over zijn 
recht op een nieuw proces alsook op zijn 
recht op dat proces aanwezig te zijn:
- uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat 

hij of zij de beslissing niet betwist;

of
- niet om een nieuw proces of beroep heeft 
gevraagd binnen de voorgeschreven 
termijn.
3) in vak (i) van bijlage I ("certificaat"), 
wordt punt 1 vervangen door het 
volgende:
1. Gelieve te vermelden of de beslissing bij 
verstek is genomen:
1. � Neen
2. � Ja. Indien u ja hebt geantwoord, 
gelieve te bevestigen dat:
2.1 de betrokkenen persoonlijk is 
gedagvaard of, in overeenstemming met 
het nationale recht van de beslissende 
lidstaat, daadwerkelijk op andere wijze 
tijdig op de hoogte is gesteld van het 
voorgenomen tijdstip en de plaats van het 
proces dat tot de bij verstek genomen 
beslissing heeft geleid en is geïnformeerd 
over het feit dat een dergelijke beslissing 
bij verstek kan worden genomen.
Tijdstip waarop en plaats waar de 
betrokkene is gedagvaard of anderszins op 
de hoogte is gebracht:
……………………………………………

Beschrijf hoe de betrokkene op de hoogte 
is gebracht:
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……………………………………………

OF DAT

2.2. de betrokkene, op de hoogte van het 
voorgenomen proces, een raadsman had 
gemachtigd die was gekozen, benoemd en 
betaald door de betrokkene, dan wel was 
benoemd en betaald door de staat 
overeenkomstig het nationale recht van 
die staat dat van toepassing is op de 
rechten van de verdediging, en door die 
raadsman tijdens het proces werd 
vertegenwoordigd;
Geef aan hoe aan deze voorwaarde is 
voldaan:

……………………………………………

OF DAT

2.3 de betrokkene, nadat bij verstek 
genomen beslissing aan hem was 
betekend, uitdrukkelijk te kennen heeft 
gegeven dat hij de bij verstek genomen 
beslissing niet betwist.
Beschrijf wanneer en hoe de betrokkene 
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat 
hij of zij de bij verstek genomen beslissing 
niet betwist
…………………………………………

OF DAT

2.4 de bij verstek genomen beslissing hem 
is betekend op … (dag/maand/jaar) en hij 
recht had op een nieuw proces in de 
beslissingsstaat onder de volgende 
voorwaarden:
- de betrokkene is uitdrukkelijk 
geïnformeerd over zijn recht op een nieuw 
proces, alsook over zijn recht om op dat 
proces aanwezig te zijn; en
- nadat de betrokkene over dit recht is 
geïnformeerd, beschikte hij over een 
termijn van … dagen om een nieuw 
proces aan te vragen en hij of zij heeft 
binnen deze termijn geen nieuw proces 
aangevraagd.
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_____________________________
¹ Het nummer van het besluit wordt ingevoegd 
zodra het is goedgekeurd door de Raad.

² Het artikelnummer wordt ingevoegd zodra het is 
aangenomen door de Raad.

Or. en
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