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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke 
zaken
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0276),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 81, lid 2, onder a), e) en f) van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C7-0128/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van XX maart 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van XX maart 20122,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie juridische zaken en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid overeenkomstig artikel 51 van het 
Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht te handhaven en ontwikkelen en 
de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, met name door het 
beginsel van wederzijdse erkenning van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
beslissingen in burgerlijke zaken. Met het 
oog op de geleidelijke totstandbrenging 
van een dergelijke ruimte dient de Unie 
onder meer maatregelen op het gebied van 
de justitiële samenwerking in burgerlijke 
zaken vast te stellen, met name wanneer 
die voor de goede werking van de interne 
markt nodig zijn.

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht te handhaven en ontwikkelen en 
de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, met name door het 
beginsel van wederzijdse erkenning van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
beslissingen in burgerlijke zaken. Met het 
oog op de geleidelijke totstandbrenging 
van een dergelijke ruimte dient de Unie 
onder meer maatregelen op het gebied van 
de justitiële samenwerking in burgerlijke 
zaken vast te stellen, met name wanneer 
die voor de goede werking van de interne 
markt nodig zijn en de burgers van de 
Unie in staat stellen hun recht om vrij te 
reizen en te verblijven op het grondgebied 
van de lidstaten volledig uit te oefenen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens het programma van 
Stockholm, dat op 10 en 11 december 
2009 door de Europese Raad is 
aangenomen en het actieplan van de 
Commissie voor de uitvoering van dat 
programma, dient de wederzijdse 
erkenning uitgebreid te worden tot alle 
soorten rechterlijke beslissingen en 
vonnissen, die, afhankelijk van het 
rechtsstelsel, van strafrechtelijke of 
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bestuursrechtelijke aard kunnen zijn. In 
het programma worden de Commissie en 
de lidstaten tevens opgeroepen na te gaan 
hoe de wetgeving en de praktische 
steunmaatregelen ter bescherming van 
slachtoffers kunnen worden verbeterd. 
Bovendien wordt in het programma 
gesteld dat slachtoffers van strafbare 
feiten een bijzondere bescherming moet 
worden geboden, die in de gehele Unie 
effectief moet zijn.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In zijn resolutie van 
26 november 2009 over de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen1 drong het 
Europees Parlement er bij de lidstaten op 
aan hun nationale wetgeving en beleid ter 
bestrijding van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen aan te scherpen en actie te 
ondernemen om de oorzaken van geweld 
tegen vrouwen aan te pakken, met name 
door middel van preventiemaatregelen, en 
verzocht het de Unie om het recht op 
bijstand en steun te waarborgen voor alle 
geweldslachtoffers. De resolutie van het 
Europees Parlement van 10 februari 2010 
over de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de Europese Unie - 20092

steunde het voorstel voor de instelling van 
het Europees beschermingsbevel voor 
slachtoffers.
___________
1 PB C 285 E van 21.10.2010, blz. 53.
2 PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 35.
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In zijn resolutie van 5 april 
2011 over de prioriteiten en het ontwerp 
van een nieuw beleidskader van de EU 
voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen1, wees het Europees Parlement 
erop dat het maatschappelijk middenveld, 
en met name ngo's, vrouwenorganisaties 
en andere publieke instanties en 
particuliere vrijwilligersorganisaties die 
zich met hulpverlening aan slachtoffers 
van geweld bezighouden, een zeer 
belangrijke taak verrichten, vooral omdat 
zij vrouwelijke slachtoffers van geweld 
bijstaan, en door de lidstaten gesteund 
moeten worden. Daarnaast wees het 
Parlement op het belang van een 
adequate opleiding voor iedereen die 
werkt met vrouwen die het slachtoffer zijn 
van gendergerelateerd geweld, met name 
vertegenwoordigers van het rechtsbestel 
en de rechtshandhaving.
_________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0127.

Or. en

Motivering

De activiteiten van het maatschappelijk middenveld, met name ngo's, vrouwenorganisaties en 
andere vrijwilligersorganisaties, zijn van groot belang voor de ondersteuning en het herstel 
van slachtoffers van geweld, en vormen daarom een noodzakelijke aanvulling op de 
activiteiten van de nationale instanties. Om die reden worden de lidstaten aangespoord om 
deze organisaties te ondersteunen.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In zijn resolutie van 10 juni 
2011 over een routekaart ter versterking 
van de rechten en de bescherming van 
slachtoffers, in het bijzonder in 
strafrechtelijke procedures1 verklaarde de 
Raad dat op het niveau van de Europese 
Unie moet worden opgetreden om 
slachtoffers meer rechten en bescherming 
te bieden en verzocht hij de Commissie 
dienstige voorstellen in te dienen. In dit 
verband moet worden voorzien in een 
mechanisme voor de wederzijdse 
erkenning door de lidstaten van 
beslissingen betreffende maatregelen ter 
bescherming van slachtoffers. 
Overeenkomstig die resolutie moet deze 
verordening, die betrekking heeft op de 
wederzijdse erkenning van 
beschermingsmaatregelen in burgerlijke 
zaken, een aanvulling vormen op het 
mechanisme voor de wederzijdse 
erkenning van beschermingsmaatregelen 
in strafzaken zoals beschreven in 
Richtlijn 2011/99/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
13 december 2011 betreffende het 
Europees beschermingsbevel2.
__________
1 PB C 187 van 28.6.2011, blz. 1.
2 PB L 338 van 21.12.2011, blz. 2.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) Deze verordening beoogt de 
rechten van slachtoffers in de Unie te 
versterken. Bij de toepassing van deze 
verordening dienen de lidstaten rekening 
te houden met de rechten die voortvloeien 
uit de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten en de 
bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor slachtofferhulp.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verschillen tussen de nationale regels 
inzake beschermingsmaatregelen 
belemmeren het goed functioneren van de 
interne markt. Bepalingen die borg staan 
voor een snelle en eenvoudige erkenning 
en, in voorkomend geval, 
tenuitvoerlegging van 
beschermingsmaatregelen die uitgaan van 
lidstaten die door deze verordening 
gebonden zijn, zorgen ervoor dat de 
geboden bescherming wordt gehandhaafd 
wanneer iemand naar een andere lidstaat 
verhuist of reist.

(3) Verschillen tussen de nationale regels 
inzake beschermingsmaatregelen 
belemmeren het vrije verkeer van burgers.
Bepalingen die borg staan voor een snelle 
en eenvoudige erkenning en, in 
voorkomend geval, tenuitvoerlegging van 
beschermingsmaatregelen die uitgaan van 
lidstaten die door deze verordening 
gebonden zijn, zorgen ervoor dat de 
geboden bescherming wordt gehandhaafd 
wanneer iemand naar een andere lidstaat 
verhuist of reist. Deze bepalingen moeten 
eveneens waarborgen dat de legitieme 
uitoefening, door de burgers van de Unie, 
van hun recht om vrij te reizen en te 
verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten, overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en artikel 21, lid 1, van het Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese 
Unie, geen negatieve invloed heeft op hun 
bescherming.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze verordening is van toepassing op 
beschermingsmaatregelen in civiele
procedures, ongeacht de aard van de 
autoriteit die ze uitvaardigt – een 
rechterlijke, een administratieve of andere
instantie.

(5) Deze verordening is van toepassing op 
beschermingsmaatregelen in civiele zaken, 
ongeacht de aard van de autoriteit die ze 
uitvaardigt – een rechterlijke of een 
administratieve instantie of een andere
autoriteit.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze verordening is van toepassing 
op beschermingsmaatregelen die 
vastgesteld worden om een persoon te 
beschermen als er gegronde redenen 
bestaan om aan te nemen dat diens leven, 
fysieke of psychische integriteit en 
waardigheid, persoonlijke vrijheid en 
veiligheid of seksuele integriteit worden 
bedreigd, bijvoorbeeld maatregelen ter 
voorkoming van enige vorm van huiselijk 
geweld, intimidatie, ontvoering, belaging 
of andere vormen van indirecte dwang. 
Benadrukt moet worden dat deze 
verordening van toepassing is op 
beschermingsmaatregelen voor alle 
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slachtoffers, waaronder de slachtoffers 
van genderspecifiek geweld.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Volgens het beginsel van 
wederzijdse erkenning waarop deze 
verordening gebaseerd is, moet alle 
officiële communicatie met betrekking tot 
een beschermingsmaatregel voor zover 
mogelijk rechtstreeks verlopen tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst en de lidstaat van erkenning. 
Om een doeltreffende en snelle 
grensoverschrijdende bescherming tegen 
mogelijke bedreigingen te waarborgen, 
dienen de vastgestelde 
beschermingsmaatregelen en de 
afgegeven certificaten opgenomen te 
worden in een databank voor de gehele 
Unie, zodat de nationale autoriteiten 
veilig en snel toegang tot de benodigde 
informatie kunnen krijgen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De afschaffing van intermediaire 
formaliteiten moet gepaard gaan met 
noodzakelijke waarborgen die in het 
bijzonder als doel hebben de volledige 
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eerbiediging van de rechten van de 
verdediging en het recht op een eerlijk 
proces te waarborgen, zoals vastgelegd in 
artikel 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en in 
artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. 
Hiertoe moeten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst ervoor 
zorgen dat het certificaat alleen maar 
wordt afgegeven wanneer het recht op een 
eerlijk proces van de persoon van wie de 
dreiging uitgaat, gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Onverminderd het recht van 
de beschermde persoon om zich in een 
andere lidstaat rechtstreeks op de 
beschermingsmaatregel te beroepen, moet 
de autoriteit die het certificaat afgeeft in 
elk geval het certificaat aan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van erkenning 
doen toekomen. Door deze procedure 
wordt zeker gesteld dat de aan de 
beschermde persoon geboden 
bescherming wordt gehandhaafd wanneer 
deze naar een andere lidstaat verhuist, 
zelfs wanneer hij er niet in is geslaagd de 
bevoegde autoriteit van de beoogde 
lidstaat van erkenning te vinden of te 
bereiken.

Or. en



PE483.787v01-00 14/42 PR\894575NL.doc

NL

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Vanwege de verschillende 
juridische tradities in de lidstaten, kan het 
voorkomen dat de in de lidstaat van 
herkomst genomen 
beschermingsmaatregel onbekend is in de 
lidstaat van erkenning. In een dergelijk 
geval moet de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van erkenning de 
beschermingsmaatregel zo veel mogelijk 
in overeenstemming brengen met een 
maatregel die wel bekend is in het eigen 
rechtsstelsel en die gelijkwaardige 
gevolgen heeft en dezelfde doeleinden en 
belangen dient. De bevoegde autoriteit in 
de lidstaat van erkenning kan, in 
overeenstemming met het eigen 
rechtsstelsel, civiele, bestuursrechtelijke 
of strafrechtelijke maatregelen nemen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 sexies) In het kader van de uitvoering 
van deze verordening moeten de lidstaten 
de noodzakelijke maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de beschermde 
persoon niet wordt belast met de kosten 
die gepaard gaan met de erkenning van de 
beschermingsmaatregel in een andere 
lidstaat.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Tegen het certificaat behoort geen 
beroep te kunnen worden ingesteld. Indien 
de beschermingsmaatregel evenwel in de 
lidstaat van herkomst wordt opgeschort of 
ingetrokken, dient de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van erkenning, op verzoek 
van de persoon van wie de dreiging 
uitgaat, de erkenning en/of 
tenuitvoerlegging van de 
beschermingsmaatregel op te schorten c.q. 
in te trekken.

(13) Tegen het certificaat behoort geen 
beroep te kunnen worden ingesteld. Indien 
de beschermingsmaatregel evenwel in de 
lidstaat van herkomst wordt opgeschort of 
ingetrokken, dient de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van erkenning de erkenning 
en/of tenuitvoerlegging van de 
beschermingsmaatregel op te schorten c.q. 
in te trekken.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Wanneer op grond van deze 
verordening informatie moet worden 
verstrekt aan de beschermde persoon of 
aan de persoon van wie de dreiging 
uitgaat, moet deze informatie in 
voorkomend geval eveneens aan de 
juridische vertegenwoordiger, curator of 
voogd van de persoon in kwestie worden 
verstrekt.

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Er moet tevens op worden 
toegezien dat de beschermde persoon 
informatie en hulp krijgt in een
gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke 
vorm. Deze informatie en hulp moeten 
worden geboden in eenvoudige, 
begrijpelijke bewoordingen. Daarnaast 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
beschermde persoon bij alle interacties 
met de bevoegde autoriteiten begrepen 
kan worden. In dit verband moet rekening 
gehouden worden met de kennis van de 
beschermde persoon van de taal waarin 
informatie wordt verstrekt, met diens 
leeftijd, maturiteit, intellectuele en 
emotionele vermogens, geletterdheid en 
eventuele geestelijke of lichamelijke 
handicaps (bijvoorbeeld visueel of 
auditief). Bovendien moet er rekening 
mee worden gehouden dat de beschermde 
persoon beperkt kan zijn in zijn 
mogelijkheden om informatie mee te 
delen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) De bevoegde autoriteiten 
moeten in hun procedures voor erkenning 
en tenuitvoerlegging van 
beschermingsmaatregelen de nodige 
aandacht schenken aan de behoeften van 
beschermde personen, waaronder 
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personen met bijzondere behoeften, zoals 
minderjarigen of personen met een 
handicap of slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quinquies) De lidstaten en de 
Commissie dienen in hun voorlichtings-
en bewustmakingscampagnes over de 
bescherming van slachtoffers ook 
informatie te verstrekken over het vrije 
verkeer van beschermingsmaatregelen en 
het uniforme certificaat, waar passend in 
samenwerking met organisaties voor 
slachtofferhulp. Om de in de lidstaten 
bestaande beschermingsmaatregelen zo 
goed mogelijk onder de aandacht te 
brengen, dient de Commissie vooral 
aandacht te besteden aan 
informatieverstrekking via de portaalsite 
e-justitie.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 sexies) De lidstaten dienen de 
activiteiten van maatschappelijke 
organisaties op het gebied van de 
bescherming van slachtoffers, waaronder 
slachtoffers van gendergerelateerd 
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geweld, te erkennen, aan te moedigen en 
te steunen, en doeltreffende 
samenwerkingsmethoden vast te stellen. 
De lidstaten dienen de contacten tussen 
beschermde personen en organisaties die 
zich inzetten voor de bescherming van 
slachtoffers tijdens het hele proces van 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
beschermingsmaatregelen te 
vergemakkelijken. Daartoe dienen de 
ondersteunende diensten van de lidstaat 
van erkenning slachtoffers voor te lichten 
over of door te verwijzen naar 
organisaties voor slachtofferhulp die in 
staat zijn hulp te verlenen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 septies) De lidstaten dienen scholing 
te verzorgen voor personen die uit hoofde 
van hun beroep te maken kunnen krijgen 
met situaties waarin de fysieke en/of 
psychische integriteit, waardigheid, 
persoonlijke vrijheid en veiligheid of 
seksuele integriteit van personen mogelijk 
gevaar loopt. Daarbij dient met name 
aandacht te worden besteed aan geweld 
tegen vrouwen en aan manieren om 
samen te werken met organisaties voor 
slachtofferhulp die gespecialiseerd zijn in 
het bieden van hulp aan beschermde 
personen. De lidstaten dienen tevens te 
waarborgen dat de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten rechtstreeks contact met 
elkaar houden op het gebied van scholing.

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 octies) De lidstaten worden 
aangemoedigd om bij de toepassing van 
deze verordening rekening te houden met 
de rechten en beginselen die zijn 
vastgelegd in het Verdrag van de 
Verenigde Naties van 1979 inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 nonies) Op 7 april 2011 heeft de Raad 
van Europa het Verdrag inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld 
aangenomen, waarin strenge normen 
worden vastgelegd inzake het voorkomen 
van gendergerelateerd geweld, de 
bescherming van en bijstand aan 
slachtoffers van dit soort geweld en de 
vervolging van de plegers van deze 
vormen van geweld.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 decies) Op grond van deze 
verordening verwerkte persoonsgegevens 
moeten worden beschermd 
overeenkomstig de nationale wetten ter 
uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrij 
verkeer van die gegevens1.
________
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
vastgelegd. In het bijzonder wordt ernaar 
gestreefd het recht op verdediging en het 
recht op een eerlijk proces, die zijn
neergelegd in artikel 47 van het Handvest,
te waarborgen. Deze verordening moet 
worden toegepast met inachtneming van 
deze rechten en beginselen.

(15) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
vastgelegd. Deze verordening wil met 
name het recht op waardigheid, leven, 
lichamelijke en geestelijke integriteit, 
vrijheid en veiligheid, eerbiediging van 
het privéleven en familie- en gezinsleven, 
bescherming van persoonsgegevens, 
eigendom en gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, de rechten van het kind, van 
ouderen en van personen met een 
handicap, het recht op vrij verkeer, 
vrijheid van verkeer en van verblijf en het 
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recht op verdediging en het recht op een 
eerlijk proces, als neergelegd in artikel 47 
van het Handvest, waarborgen. Deze 
verordening moet worden toegepast met 
inachtneming van deze rechten en 
beginselen.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassingsgebied, definities en 
rechtsmacht

Doelstelling, toepassingsgebied, definities 
en rechtsmacht

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1 – Doelstelling
Deze verordening voorziet in regels die 
een autoriteit in een lidstaat waarin een 
beschermingsmaatregel is genomen ter 
bescherming van een persoon wanneer er 
gegronde redenen bestaan om aan te 
nemen dat het leven, de fysieke of 
psychische integriteit en waardigheid, de 
persoonlijke vrijheid en veiligheid of 
seksuele integriteit van de betrokkene 
wordt bedreigd, in staat stellen een 
certificaat af te geven op grond waarvan 
een bevoegde autoriteit in een andere 
lidstaat de bescherming van de persoon in 
kwestie kan voortzetten op het 
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grondgebied van die andere lidstaat.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
beschermingsmaatregelen die in 
burgerlijke zaken worden vastgesteld, 
ongeacht de aard van de autoriteit die
erover beslist. Zij is niet van toepassing op 
beschermingsmaatregelen die onder 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 vallen.

Deze verordening is van toepassing op 
beschermingsmaatregelen die in 
burgerlijke zaken worden vastgesteld, 
ongeacht de aard van de autoriteit die een 
dergelijke maatregel vaststelt. Zij is niet 
van toepassing op 
beschermingsmaatregelen die onder 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 vallen, 
noch op beschermingsmaatregelen die 
onder Richtlijn 2011/99/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
december 2011 betreffende het Europees 
beschermingsbevel vallen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "beschermingsmaatregel": elke 
beslissing, onder welke benaming ook, van 
preventieve en tijdelijke aard, die door een 
autoriteit in een lidstaat overeenkomstig 
het nationale recht van die lidstaat wordt 
gegeven ter bescherming van een persoon 
wanneer er ernstige aanwijzingen zijn om 
aan te nemen dat de fysieke en/of 
psychische integriteit of vrijheid van die 
persoon wordt bedreigd. Daaronder zijn 

(a) "beschermingsmaatregel": elke 
beslissing, onder welke benaming ook, van 
preventieve en tijdelijke aard, die door een 
autoriteit in een lidstaat overeenkomstig 
het nationale recht van die lidstaat wordt 
gegeven ter bescherming van een persoon 
wanneer er ernstige aanwijzingen zijn om 
aan te nemen dat het leven, de fysieke 
en/of psychische integriteit, de 
waardigheid, de persoonlijke vrijheid en 
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begrepen maatregelen die worden bevolen 
zonder dat de persoon van wie de dreiging 
uitgaat is gedagvaard.

veiligheid of seksuele integriteit van die 
persoon wordt bedreigd. Daaronder zijn 
begrepen maatregelen die worden bevolen 
zonder dat de persoon van wie de dreiging 
uitgaat is gedagvaard.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de fundamentele rechten, zoals waardigheid, persoonlijke 
vrijheid, seksuele integriteit en veiligheid, door de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten 
beschermd en gerespecteerd worden, zodat slachtoffers, waaronder slachtoffers van seksueel 
geweld en geweld binnen persoonlijke relaties, maximaal beschermd worden.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) een verbod op publicatie van 
bepaalde persoonsgegevens van 
beschermde personen.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "beschermde persoon": de 
natuurlijke persoon die ingevolge een in 
de lidstaat van herkomst genomen 
beschermingsmaatregel wordt beschermd;

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) "persoon van wie de dreiging 
uitgaat": de natuurlijke persoon ten 
opzichte van wie een 
beschermingsmaatregel als bedoeld onder 
a) wordt of is aangenomen; 

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De autoriteiten van de lidstaat waar de 
fysieke en/of psychische integriteit of 
vrijheid van de betrokken persoon wordt 
bedreigd, zijn bevoegd.

De autoriteiten van de lidstaat waar het 
leven, de fysieke en/of psychische 
integriteit, de waardigheid, de persoonlijke 
vrijheid en veiligheid of seksuele 
integriteit van de betrokken persoon wordt 
bedreigd, zijn bevoegd.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een partij die zich in een andere lidstaat 
op een overeenkomstig dit artikel erkend
beschermingsbevel wil beroepen, moet aan 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van erkenning een overeenkomstig dit 
artikel afgegeven certificaat overleggen.

1. Een partij die zich in een andere lidstaat 
op een beschermingsbevel wil beroepen, 
moet aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van erkenning een overeenkomstig 
dit artikel afgegeven certificaat overleggen, 
tenzij de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst het certificaat reeds 
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aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van erkenning heeft doen toekomen.

Or. en

Motivering

De officiële communicatie met betrekking tot beschermingsbevelen moet voor zover mogelijk 
rechtstreeks verlopen tussen de bevoegde autoriteiten van de twee lidstaten, zodat de 
beschermde persoon niet extra wordt belast. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de 
beschermde persoon in de hele EU bescherming geniet, zelfs als hij er niet in is geslaagd de 
bevoegde autoriteit te bereiken.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst geven het certificaat af, 
waarbij zij gebruik maken van het in de 
bijlage opgenomen standaardformulier, dat 
onder meer een beschrijving van de 
maatregel bevat die op zodanige wijze 
wordt geformuleerd dat de erkenning en, 
in voorkomend geval, de
tenuitvoerlegging in de lidstaat van 
erkenning erdoor wordt vergemakkelijkt.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst geven het certificaat af, 
waarbij zij gebruik maken van het in de 
bijlage opgenomen standaardformulier dat 
onder meer het volgende bevat:

a) een beschrijving van de maatregel die 
op zodanige wijze wordt geformuleerd dat 
de erkenning en, in voorkomend geval, de 
tenuitvoerlegging in de lidstaat van 
erkenning erdoor wordt vergemakkelijkt; 
en
b) een vermelding van de duur van de 
beschermingsmaatregel en, in 
voorkomend geval, de op een inbreuk 
daarop gestelde sancties, en
c) in voorkomend geval, informatie over 
de vraag of de beschermde persoon in de 
lidstaat van herkomst in aanmerking is 
gekomen voor gehele of gedeeltelijk 
kosteloze rechtsbijstand of vrijstelling van 
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gerechtskosten.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als er reeds een nationale 
beschermingsmaatregel is genomen, is 
voor het aanvragen van een certificaat 
vertegenwoordiging door een beoefenaar 
van een juridisch beroep niet verplicht.

Or. en

Motivering

De administratieve procedure voor de uitwisseling van certificaten en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beschermingsmaatregelen moet eenvoudig zijn, zonder dat het 
slachtoffer daarvoor aanzienlijke extra inspanningen moet leveren, en zonder dat hij 
daardoor extra financieel wordt belast. Om die reden moet het slachtoffer niet verplicht 
worden gesteld een raadsman te bekostigen voor het aanvragen van een certificaat als er al 
een nationale beschermingsmaatregel ligt.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) ambtshalve, indien er zich op het 
ogenblik waarop de 
beschermingsmaatregel wordt vastgesteld 
grensoverschrijdende omstandigheden 
voordoen; voor de toepassing van deze 
verordening heeft een zaak 
grensoverschrijdende gevolgen tenzij de 
dreiging voor de fysieke en/of psychische 
integriteit of vrijheid van de betrokkene 
zich uitsluitend voordoet in de lidstaat van 

(i) ambtshalve, indien er zich op het 
ogenblik waarop de 
beschermingsmaatregel wordt vastgesteld 
grensoverschrijdende omstandigheden 
voordoen; voor de toepassing van deze 
verordening heeft een zaak 
grensoverschrijdende gevolgen tenzij de 
dreiging voor het leven, de fysieke en/of 
psychische integriteit, waardigheid, 
persoonlijke vrijheid en veiligheid of 
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herkomst; seksuele integriteit van de betrokkene zich 
uitsluitend voordoet in de lidstaat van 
herkomst;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) in alle andere gevallen, op verzoek van 
de beschermde persoon; bij het vaststellen 
van een beschermingsmaatregel stelt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de beschermde persoon in kennis 
van de mogelijkheid een certificaat als 
bedoeld in deze verordening aan te vragen.

(ii) in alle andere gevallen, op verzoek van 
de beschermde persoon; bij het vaststellen 
van een beschermingsmaatregel stelt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de beschermde persoon in kennis 
van de mogelijkheid een certificaat als 
bedoeld in deze verordening aan te vragen
wanneer deze besluit zich naar een andere 
lidstaat te begeven en geeft de beschermde 
persoon in voorkomend geval het advies 
een verzoek daartoe in te dienen alvorens 
het grondgebied van de lidstaat van 
herkomst te verlaten.

Bij afgifte van het certificaat deelt de 
bevoegde autoriteit de beschermde 
persoon mee welke autoriteiten bevoegd 
zijn voor de erkenning en/of 
tenuitvoerlegging van de 
beschermingsmaatregel in de lidstaat van 
erkenning.

Or. en
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een beschermde persoon die zich 
fysiek niet in de lidstaat van herkomst 
bevindt, heeft het recht om online of per 
telefoon of fax of met behulp van andere 
passende technische middelen een 
certificaat aan te vragen om te voorkomen 
dat hij om die reden terug zou moeten 
reizen naar die lidstaat.

Or. en

Motivering

Gezien de vaak moeilijke situatie waarin slachtoffers zich bevinden moet voorkomen worden 
dat zij nog meer gevaar lopen doordat zij naar hun land van herkomst moeten reizen om een 
certificaat aan te vragen. De beschermde persoon moet het certificaat daarom online, per fax 
of via andere technische middelen kunnen aanvragen. Bovendien is dat veel goedkoper.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Onverminderd het bepaalde in lid 1 
doet een bevoegde autoriteit bij de afgifte 
van een certificaat overeenkomstig lid 3 
dit certificaat onverwijld toekomen aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
erkenning en neemt het tevens op in een 
databank voor de gehele Unie die deze 
autoriteiten veilig en snel toegang 
verschaft tot de benodigde informatie.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de wederzijdse erkenning van beschermingsbevelen tussen de 
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lidstaten vereenvoudigd door middel van een mechanisme voor automatische toezending van 
certificaten en door de beschermde persoon het recht te verlenen vanuit het buitenland een 
dergelijk certificaat aan te vragen. Op deze manier wordt een snelle erkenning en 
tenuitvoerlegging van beschermingsmaatregelen gewaarborgd en wordt de druk op de 
beschermde persoon verlicht omdat de administratieve procedures simpeler worden.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van erkenning kunnen in voorkomend 
geval verzoeken om een transliteratie of 
vertaling van de inhoud van het certificaat, 
overeenkomstig artikel 15.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van erkenning kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst
in voorkomend geval verzoeken om een 
transliteratie of vertaling van de inhoud 
van het certificaat, overeenkomstig 
artikel 15.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een beschermingsmaatregel in de 
lidstaat van erkenning niet bekend is, 
brengt de bevoegde autoriteit van die 
lidstaat de beschermingsmaatregel zoveel 
mogelijk in overeenstemming met een 
maatregel die wel bekend is in het eigen 
rechtsstelsel en die gelijkwaardige 
gevolgen heeft en dezelfde doeleinden en 
belangen nastreeft.

Indien een beschermingsmaatregel in de 
lidstaat van erkenning niet bekend is, 
brengt de bevoegde autoriteit van die 
lidstaat de beschermingsmaatregel zoveel 
mogelijk in overeenstemming met een 
maatregel die wel bekend is in het eigen 
rechtsstelsel en die gelijkwaardige 
gevolgen heeft, dezelfde doeleinden en 
belangen nastreeft en tevens hetzelfde 
beschermingsniveau waarborgt.

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het stuk dat de procedure inleidt of een 
gelijkwaardig stuk niet tijdig en op 
zodanige wijze als met het oog op zijn 
verdediging nodig was, aan hem is 
betekend of meegedeeld; of

(a) het stuk dat de procedure inleidt of een 
gelijkwaardig stuk niet binnen de daarvoor 
krachtens het nationale recht geldende 
termijn en op zodanige wijze als met het 
oog op zijn verdediging nodig was, aan 
hem is betekend of meegedeeld; of

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd onnodig uitstel van de afgifte van het certificaat, 
waardoor de beschermde persoon in gevaar zou kunnen worden gebracht, te voorkomen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit in de lidstaat van 
erkenning kan op verzoek van de persoon 
van wie de dreiging uitgaat, de erkenning 
van de door het gerecht van herkomst 
genomen beschermingsmaatregel weigeren 
indien die onverenigbaar is met een 
beslissing die in de lidstaat van erkenning 
is gegeven.

1. De bevoegde autoriteit in de lidstaat van 
erkenning kan ambtshalve of op verzoek 
van de persoon van wie de dreiging uitgaat, 
de erkenning van de door het gerecht van 
herkomst genomen beschermingsmaatregel 
weigeren indien die onverenigbaar is met 
een beslissing die in de lidstaat van 
erkenning is gegeven.

Or. en
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de beschermingsmaatregel in de 
lidstaat van herkomst wordt opgeschort of 
ingetrokken, schort de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van erkenning, op verzoek 
van de persoon van wie de dreiging uitgaat, 
de erkenning en/of tenuitvoerlegging van 
de beschermingsmaatregel op c.q. trekt zij 
deze in. Het verzoek moet worden 
ingediend met behulp van het formulier in 
bijlage II.

2. Indien de beschermingsmaatregel in de 
lidstaat van herkomst wordt opgeschort of 
ingetrokken, schort de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van erkenning op verzoek 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst of op verzoek van de 
persoon van wie de dreiging uitgaat, de 
erkenning en, in voorkomend geval, de
tenuitvoerlegging van de 
beschermingsmaatregel op c.q. trekt zij 
deze in. Het verzoek moet worden 
ingediend met behulp van het formulier in 
bijlage II.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst brengen onverwijld en 
volgens de wettelijke regels van die lidstaat 
de volgende elementen ter kennis van de 
beschermde persoon en de persoon van wie 
de dreiging uitgaat:

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst brengen onverwijld en 
volgens de wettelijke regels van die lidstaat 
de volgende elementen ter kennis van de 
beschermde persoon en de persoon van wie 
de dreiging uitgaat en, in voorkomend 
geval, van hun juridische 
vertegenwoordiger, curator of voogd:

i) de vaststelling van een
beschermingsmaatregel;

i) de afgifte van een Europees certificaat;

ii) indien toepasselijk, de daarmee gepaard 
gaande uitvoeringsmaatregelen;

ii) indien toepasselijk, de daarmee gepaard 
gaande uitvoeringsmaatregelen;

iii) indien toepasselijk, de sancties bij 
inbreuk op de beschermingsmaatregel;

iii) indien toepasselijk, de sancties bij 
inbreuk op de beschermingsmaatregel;

iv) de eventuele opschorting of intrekking iv) de eventuele opschorting, intrekking of 
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van de beschermingsmaatregel. herziening van de beschermingsmaatregel.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd onduidelijkheden ten gevolge van de verschillen tussen de 
nationale rechtsstelsels te vermijden. In bepaalde rechtsstelsels worden de curator en de 
voogd van een beschermde persoon niet erkend als formele procespartij. Om die reden zorgt 
dit amendement ervoor dat de informatie ter kennis wordt gebracht van de juridische 
vertegenwoordiger krachtens het recht van de desbetreffende lidstaat. Dit amendement sluit 
aan op gelijkluidende bepalingen in de richtlijn over het Europees beschermingsbevel.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadat de beschermde persoon hen het in 
artikel 5 bedoelde certificaat heeft bezorgd, 
brengen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van erkenning onverwijld en in 
voorkomend geval met inachtneming van 
de voorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1393/2007 de volgende elementen ter 
kennis van de beschermde persoon en de 
persoon van wie de dreiging uitgaat:

2. Nadat de beschermde persoon hun het in 
artikel 5 bedoelde certificaat heeft bezorgd, 
brengen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van erkenning onverwijld en, in 
voorkomend geval, met inachtneming van 
de voorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1393/2007 de volgende elementen ter 
kennis van de beschermde persoon en de 
persoon van wie de dreiging uitgaat en, in 
voorkomend geval, van hun juridische 
vertegenwoordiger, curator of voogd, een 
en ander met inachtneming van artikel 
15:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd onduidelijkheden ten gevolge van de verschillen tussen de 
nationale rechtsstelsels te vermijden. In bepaalde rechtsstelsels worden de curator en de 
voogd van een beschermde persoon niet erkend als formele procespartij. Om die reden zorgt 
dit amendement ervoor dat de informatie ter kennis wordt gebracht van de juridische 
vertegenwoordiger krachtens het recht van de desbetreffende lidstaat. Dit amendement sluit 
aan op gelijkluidende bepalingen in de richtlijn over het Europees beschermingsbevel.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de erkenning van de 
beschermingsmaatregel;

(i) de erkenning dan wel niet-erkenning
van de beschermingsmaatregel;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) indien erkenning wordt geweigerd, 
de redenen voor deze weigering;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) indien toepasselijk, de daarmee gepaard 
gaande uitvoeringsmaatregelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) de eventuele opschorting of intrekking 
van de beschermingsmaatregel.

(iv) de eventuele opschorting, intrekking of 
herziening van de beschermingsmaatregel.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de kennisgeving uit hoofde van 
de leden 1 en 2 aan degene van wie de 
dreiging uitgaat, moet er terdege op 
worden gelet dat, in het belang van de 
beschermde persoon, diens adres of 
andere contactgegevens niet worden 
meegedeeld. Dergelijke bijzonderheden 
mogen bij de kennisgeving niet naar 
buiten worden gebracht. Indien nodig 
mag er echter wel een locatie worden 
vermeld, als dat noodzakelijk is met het 
oog op de rechtszekerheid in verband met 
de verplichting of beperking opgelegd aan 
de persoon van wie de dreiging uitgaat.

Or. en

Motivering

Dit amendement waarborgt - conform de algemene doelstelling om de persoonlijke 
levenssfeer en het gezinsleven van de slachtoffers van misdrijven te beschermen - dat er geen 
persoonlijke gegevens met betrekking tot het slachtoffer of diens familie naar buiten kunnen 
worden gebracht zonder voorafgaande toestemming of wettelijke verplichting daartoe. Het is 
belangrijk om te voorkomen dat het slachtoffer extra gevaar loopt doordat persoonlijke 
informatie wordt prijsgegeven aan de persoon van wie de dreiging uitgaat.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Indien de beschermingsmaatregel 
op grond waarvan een certificaat is 
afgegeven in de lidstaat van herkomst 
wordt opgeschort of ingetrokken, stellen 
de bevoegde autoriteiten van die lidstaat 
de autoriteiten van de lidstaat of lidstaten 
van erkenning, voor zover bekend, 
daarvan eveneens onmiddellijk in kennis, 
en dienen een verzoek in overeenkomstig 
artikel 12, lid 2.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Iedere gebeurtenis die leidt tot 
een kennisgeving in de zin van dit artikel 
wordt opgenomen in de databank als 
bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b).

Or. en

Motivering

Om alle slachtoffers een doeltreffende en snelle grensoverschrijdende bescherming te bieden 
tegen potentieel gevaar, is het uiterst nuttig om een databank voor de gehele Unie op te 
zetten, waarin alle beschermingsmaatregelen en certificaten worden opgenomen, zodat 
gewaarborgd wordt dat de nationale autoriteiten veilig en snel toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig hebben.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 – Transliteratie of vertaling Artikel 15 – Vertolking, transliteratie of
vertaling

Beschermde personen hebben het recht op 
ondersteuning die hen in staat stelt om 
tijdens alle noodzakelijke contacten met 
bevoegde instanties te verstaan wat er 
gezegd wordt en zelf ook te worden 
verstaan, onder meer wanneer aan hen 
informatie wordt verstrekt of hulp wordt 
geboden.

Transliteratie of vertaling kan op grond 
van deze verordening uitsluitend worden 
verlangd met het oog op transliteratie of 
vertaling in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de lidstaat van 
erkenning of in een andere taal waarover 
de lidstaat van erkenning heeft verklaard 
dat hij ze aanvaardt. Elke vertaling in de 
zin van deze verordening moet worden 
gemaakt door een persoon die in een van 
de lidstaten daartoe gemachtigd is.

Indien op grond van deze verordening een
transliteratie of vertaling vereist is, wordt 
deze transliteratie of vertaling geleverd 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst en gesteld in de 
officiële taal of een van de officiële talen 
van de lidstaat van erkenning of in een 
andere taal waarover de lidstaat van 
erkenning heeft verklaard dat hij deze
aanvaardt. Elke vertaling in de zin van 
deze verordening moet worden gemaakt 
door een persoon die in een van de 
lidstaten daartoe gemachtigd is.

Indien een beschermde persoon de taal 
waarin de procedure tot erkenning en 
uitvoerbaarverklaring van een 
beschermingsmaatregel wordt gevoerd 
niet begrijpt of spreekt, zorgen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
erkenning voor vertaling en/of 
transliteratie, daarbij rekening houdend 
met specifieke behoeften en met de 
omstandigheden van het geval.
De lidstaat van erkenning gaat in elk 
concreet geval na of de beschermde 
persoon bij zijn contacten met de 
bevoegde autoriteiten behoefte heeft aan 
vertaling en/of vertolking.
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Or. en

Motivering

De taal waarin en de wijze waarop de autoriteiten met slachtoffers communiceren zijn zeer 
belangrijk. In dit amendement benadrukken de rapporteurs dat beschermde personen 
informatie en ondersteuning moeten krijgen in een voor hen begrijpelijke vorm en in 
begrijpelijke bewoordingen, aangepast aan hun behoeften. Communicatie en vertalingen 
moeten beschikbaar zijn in een taal die het slachtoffer gemakkelijk kan verstaan. Er moet 
tevens rekening mee worden gehouden dat de beschermde persoon beperkt kan zijn in zijn 
mogelijkheden om informatie mee te delen of te worden begrepen, bijvoorbeeld ten gevolge 
van belemmeringen zoals een auditieve of visuele handicap, ongeletterdheid of beperkte 
emotionele of intellectuele vaardigheden.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis – Recht op ondersteuning
Vanaf het moment waarop de richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten en de bescherming van 
slachtoffers van misdrijven en voor 
slachtofferhulp van toepassing is genieten 
beschermde personen het recht op 
toegang tot slachtofferhulp als bedoeld in 
artikel 7 van die richtlijn, met inbegrip 
van het recht op informatie, advies en 
hulp, het recht op informatie over of 
doorverwijzing naar gespecialiseerde 
diensten, het recht op emotionele en 
psychologische steun en het recht op 
advies in verband met financiële en 
praktische kwesties. Dit geldt eveneens 
voor beschermde personen die het 
slachtoffer zijn van gendergerelateerd 
geweld.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt erkend dat toegang tot ondersteuning niet alleen een recht is dat 
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slachtoffers hebben, maar ook essentieel is voor de bevordering van de sociaaleconomische 
weerbaarheid van slachtoffers. In het amendement wordt een opsomming gegeven van de
rechten die gewaarborgd moeten worden en die belangrijk zijn voor het psychologisch herstel 
van slachtoffers, waaronder het recht op advies inzake administratieve en financiële kwesties. 
Verder worden de rechten van beschermde personen die het slachtoffer zijn van 
gendergerelateerd geweld benadrukt.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beschermde persoon heeft echter 
tevens het recht om een certificaat 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder ii) 
aan te vragen of verleend te krijgen in 
verband met een beschermingsmaatregel 
die is vastgesteld voor de inwerkingtreding 
van deze verordening, indien de 
beschermingsmaatregel nog steeds van 
kracht is op de datum waarop het 
certificaat wordt aangevraagd.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis –Gegevensverzameling
Teneinde de evaluatie van de toepassing 
van deze verordening te vergemakkelijken 
verstrekken de lidstaten aan de Commissie 
relevante gegevens met betrekking tot de 
toepassing van nationale procedures voor 
de afgifte van certificaten zoals bedoeld in 
artikel 5 en de uitwisseling daarvan 
tussen bevoegde autoriteiten. In ieder 
geval worden gegevens verstrekt over het 
aantal keren dat 



PR\894575NL.doc 39/42 PE483.787v01-00

NL

beschermingsmaatregelen en certificaten 
zijn aangevraagd, genomen of afgegeven 
en/of erkend en over het aantal keren dat 
certificaten zijn geweigerd, opgeschort 
en/of ingetrokken, evenals de redenen 
voor dergelijke gevallen van weigering 
en/of intrekking, met inachtneming van 
de grondbeginselen van eerbiediging van 
het privéleven en bescherming van 
persoonsgegevens. Deze gegevens moeten 
voor zover mogelijk mede betrekking 
hebben op de soorten gedragingen die ten 
grondslag hebben gelegen aan de afgifte 
van de certificaten, op het geslacht van de 
beschermde personen, het geslacht van de 
personen van wie de dreiging uitgaat, hun 
onderlinge verhouding en hun leeftijd.

Or. en

Motivering

Het verzamelen van relevante uitgesplitste statistische gegevens over de onder deze 
verordening vallende beschermingsmaatregelen en over de in de verschillende lidstaten 
aangevraagde en afgegeven certificaten maakt het mogelijk het functioneren van het systeem 
van certificaten op grond van feitenmateriaal te beoordelen en kan tevens inzicht verschaffen 
in de soorten gedragingen die leiden tot het nemen van beschermingsmaatregelen. Dat is met 
name van belang in het kader van onderzoek naar gendergerelateerd geweld en naar de 
mogelijkheden om geweld tegen vrouwen te bestrijden.
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TOELICHTING

De rapporteurs spreken hun waardering uit voor het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke 
zaken, dat deel uitmaakt van een wetgevingspakket ter versterking van de rechten van 
slachtoffers in de EU, naast een voorstel voor een richtlijn over de rechten en de bescherming 
van slachtoffers van misdrijven en slachtofferhulp.

Het voorstel van de Commissie komt tegemoet aan de behoefte aan een alomvattend Europees 
wettelijk kader dat alle slachtoffers van geweld erkenning biedt, alsmede de grootst mogelijke 
bescherming op het grondgebied van de Unie. Het voorstel voor een verordening vormt een 
aanvulling op de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel, waarin de wederzijdse 
erkenning van beschermingsmaatregelen in strafzaken wordt geregeld. De gecombineerde 
toepassing van de twee instrumenten (strafrechtelijk en civielrechtelijk) stelt personen ten 
gunste van wie een beschermingsmaatregel is genomen in staat om vrij en veilig in de EU te 
reizen, overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en zal 
uiteindelijk leiden tot versterking en ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid in de Unie. 

In overeenstemming met de uit de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon 
voortvloeiende procedures, voorziet artikel 51 van het Reglement van het Europees Parlement 
in een procedure waarbij twee commissies gezamenlijk een ontwerpverslag opstellen. Het 
huidige verslag bevat de resultaten van de besprekingen in de Commissie juridische zaken en 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, alsmede de resultaten van de 
samenwerking tussen de twee rapporteurs. 

Vereenvoudiging van de erkenning van beschermingsbevelen

De rapporteurs achten het noodzakelijk te waarborgen dat een persoon die in een lidstaat 
bescherming geniet, deze bescherming niet kwijtraakt als hij zich naar een andere lidstaat 
begeeft. Zij pleiten derhalve voor de instelling van een mechanisme waarmee intermediaire 
formaliteiten worden afgeschaft door middel van het gebruik van een gestandaardiseerd en 
meertalig certificaat, dat automatisch wordt uitgewisseld tussen de beslissingsstaat en de 
lidstaat van erkenning. Een dergelijk mechanisme staat borg voor een snelle en eenvoudige 
erkenning en tevens tenuitvoerlegging van beschermingsmaatregelen en zorgt ervoor dat de 
administratieve procedure voor slachtoffers eenvoudiger wordt en dat slachtoffers 
bescherming genieten als zij naar een andere lidstaat reizen of verhuizen. Daarnaast willen de 
rapporteurs ervoor zorgen dat beschermde personen die zich fysiek niet in de lidstaat van 
herkomst bevinden, de mogelijkheid hebben om online, per fax of met behulp van andere 
technische middelen een certificaat aan te vragen. Verder worden de lidstaten aangespoord 
om ervoor te zorgen dat beschermde personen niet belast worden met de kosten die gepaard 
gaan met de erkenning van beschermingsmaatregelen in een ander lidstaat. Bovendien zijn de 
rapporteurs van mening dat als er reeds een nationale beschermingsmaatregel is vastgesteld, 
de beschermde persoon niet verplicht moet zijn zich door een juridisch vertegenwoordiger te 
laten bijstaan als hij uitsluitend een certificaat wil aanvragen. Daarnaast pleiten de rapporteurs 
voor de totstandbrenging van een databank voor de hele EU, met daarin gegevens over 
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vastgestelde beschermingsmaatregelen en afgegeven certificaten. Zij zijn van oordeel dat een 
dergelijke databank ervoor kan zorgen dat de nationale autoriteiten veilig en snel toegang 
hebben tot de informatie die zij nodig hebben om te zorgen voor een doeltreffende en snelle 
grensoverschrijdende bescherming tegen potentiële bedreigingen.

Verbetering van de situatie van slachtoffers van gendergerelateerd geweld 

De rapporteurs steunen de algemene opzet van de verordening betreffende wederzijdse 
erkenning van beschermingsmaatregelen, maar zijn van mening dat de situatie van 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld nadere aandacht behoeft. Te dien einde en onder 
verwijzing naar bepalingen in het voorstel voor een richtlijn over de rechten van slachtoffers, 
pleiten de rapporteurs ervoor gespecialiseerde diensten voor slachtofferhulp op te zetten (als 
aanvulling op algemene diensten) om personen die bescherming genieten omdat zij het 
slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld te helpen door hun toegang te verschaffen tot 
belangrijke informatie, psychologische ondersteuning en advies over juridische of financiële 
bijstand, overeenkomstig de wetgeving van hun lidstaat.  Om beter in te spelen op de 
behoeften van slachtoffers van gendergerelateerd geweld doen de rapporteurs het voorstel om 
personen die uit hoofde van hun beroep te maken kunnen krijgen met situaties waarin de 
fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen mogelijk gevaar loopt - met name 
situaties waarin vrouwen het slachtoffer zijn van geweld - passende scholing te bieden. De 
rapporteurs erkennen de bijdrage die maatschappelijke organisaties, met name ngo's, 
vrouwenorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties leveren op het gebied van 
gespecialiseerde hulpverlening en zijn van oordeel dat de lidstaten aangemoedigd moeten 
worden om met deze organisaties samen te werken en hun activiteiten op het gebied van 
hulpverlening aan – met name vrouwelijke - slachtoffers van geweld te steunen. 

Informatie en vertaling

De rapporteurs willen verder benadrukken dat beschermde personen informatie en 
ondersteuning moeten krijgen in een voor hen begrijpelijke vorm en in begrijpelijke 
bewoordingen, aangepast aan hun behoeften. De rapporteurs dringen er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om, indien een beschermde persoon de taal waarin de procedure tot 
erkenning en uitvoerbaarverklaring van een beschermingsmaatregel wordt gevoerd niet 
begrijpt of spreekt, te zorgen voor een vertaling of voor vertolking in begrijpelijke 
bewoordingen, aangepast aan de behoeften en persoonlijke omstandigheden van het 
slachtoffer.

Bewustmaking 

De rapporteurs zijn van mening dat de lidstaten – teneinde beschermde personen beter te 
informeren over hun rechten - in hun voorlichtings- en bewustmakingscampagnes over de 
bescherming van slachtoffers ook informatie dienen te verstrekken over het vrije verkeer van 
beschermingsmaatregelen en over het uniforme certificaat. In dit verband dringen de 
rapporteurs er verder bij de Commissie op aan om relevante informatie over de in de lidstaten 
bestaande beschermingsmaatregelen via de portaalsite e-justitie bij de burgers onder de 
aandacht te brengen.

Wetgevende voetafdruk
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De rapporteurs spreken hun dank uit voor de uitleg die de Commissie via het DG Justitie heeft 
verstrekt, alsmede voor de vruchtbare gedachtewisseling met de schaduwrapporteurs en het 
Deense EU-voorzitterschap. Ook willen de rapporteurs de organisaties, verenigingen en ngo's 
die zich bezighouden met de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en 
slachtofferhulp, bedanken voor de opvattingen die zij naar voren hebben gebracht.


