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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken
Voorzitter

22.9.2010

De heer Juan Fernando López Aguilar, 
Voorzitter
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
BRUSSEL
en
mevrouw Eva-Britt Svensson, 
Voorzitter
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2002/629/JBZ (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 –
2010/0065(COD))

Geachte heer López Aguilar en mevrouw Svensson,

Bij schrijven van 7 september 2010 hebben de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
overeenkomstig artikel 37 van het Reglement de Commissie juridische zaken verzocht de 
geldigheid en juistheid na te gaan van de rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn 
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, 
en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ.

De door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag is artikel 82, lid 2, VWEU jo. artikel 83, 
lid 1, VWEU. 

De commissie heeft dit vraagstuk op haar vergadering van 20 september 2010 behandeld.
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I. Achtergrond

Het huidige wettelijke kader inzake mensenhandel wordt op EU-niveau gevormd door 
Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad1 en Richtlijn 2004/81/EG van de Raad2, en op 
internationaal niveau door het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, het VN-verdrag ter 
bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, en met name het daarbij 
behorende Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in 
het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, alsmede het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake de bestrijding van mensenhandel.  

In 2009 presenteerde de Commissie een voorstel voor een nieuw Kaderbesluit, dat na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon weer werd ingetrokken. Zoals bekend maakte 
het Verdrag van Lissabon een einde aan het tot dan toe bestaande pijlersysteem, zodat nu 
vrijwel alle wetgeving op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid, waaronder artikel 82 en artikel 83 van Titel V, Hoofdstuk 4, moet worden 
aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Op 29 maart 2010 presenteerde de Commissie haar voorstel voor een richtlijn, dat strekte tot 
intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (COM(2010)0095). 

Tijdens de op 2 september 2010 gehouden gezamenlijke commissievergadering deden de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, samenwerkend in het kader van de procedure van artikel 51 
van het Reglement, het voorstel in de preambule van de voorgestelde richtlijn als aanvullende 
rechtsgrondslag een verwijzing naar artikel 79, lid 2 toe te voegen. 

Artikel 79 VWEU van Titel V, Hoofdstuk 2, bevat bepalingen over immigratiebeleid, een 
gebied dat voor inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon reeds naar de 
"communautaire pijler" was overgeheveld.

Volgens het verslag wordt de toevoeging van de verwijzing naar artikel 79 VWEU 
gerechtvaardigd door de behoefte aan samenhang met de Verdragen, door het idee dat de 
holistische benadering van de voorgestelde richtlijn tevens tot samenhang met andere 
gerelateerde verdragsteksten moet leiden, door het feit dat de richtlijn geen afbreuk mag doen 
aan algemene regels over asielbeleid, en omwille van meer samenhang met het asielbeleid. Er 
wordt tevens verwezen naar de in omvang toenemende fenomenen mensenhandel en 
arbeidsuitbuiting en naar het streven de slachtoffers daarvan zo veel mogelijk te beschermen.

II. Relevante artikelen van het VWEU 

De Commissie stelt als rechtsgrondslag de artikelen 82 en 83 voor. Deze artikelen luiden als 
volgt:

                                               
1 Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad inzake bestrijding van mensenhandel (PB L 203 van 01.08.2002, blz. 
1)..
2 Richtlijn 2004/81/EG van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19)..
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Artikel 821

1. De justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie berust op het beginsel van de 
wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en beslissingen en omvat de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op de in lid 2 
en in artikel 83 genoemde gebieden.

Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
maatregelen vast die ertoe strekken:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) ....

2. Voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning van vonnissen en 
rechterlijke beslissingen en van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een 
grensoverschrijdende dimensie, kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens de 
gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen. In die 
minimumvoorschriften wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de rechtstradities 
en rechtsstelsels van de lidstaten.

Deze minimumvoorschriften hebben betrekking op:

a) ...;

b) de rechten van personen in de strafvordering;

c) de rechten van slachtoffers van misdrijven;

d) ....

3. Wanneer een lid van de Raad van oordeel is dat een in lid 2 bedoelde ontwerp-richtlijn 
afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van zijn strafrechtstelsel, kan hij verzoeken dat 
het ontwerp aan de Europese Raad wordt voorgelegd. In dat geval wordt de gewone 
wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking, en in geval van een consensus, verwijst de 
Europese Raad, binnen vier maanden na die schorsing het ontwerp terug naar de Raad, 
waardoor de schorsing van de gewone wetgevingsprocedure wordt beëindigd.

...

Artikel 83
(oud artikel 31 VEU)

                                               
1 Benadrukking door auteur.
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1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij 
richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en 
sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een 
grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare 
feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden.

Het betreft de volgende vormen van criminaliteit: terrorisme, mensenhandel en seksuele 
uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, het 
witwassen van geld, corruptie, de namaak van betaalmiddelen, computercriminaliteit en de 
georganiseerde criminaliteit.

...

2. ...

3. Wanneer een lid van de Raad van oordeel is dat een in de leden 1 en 2 bedoelde richtlijn 
afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van zijn strafrechtstelsel, kan hij verzoeken dat 
het ontwerp aan de Europese Raad wordt voorgelegd. In dat geval wordt de gewone 
wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking, en in geval van een consensus, verwijst de 
Europese Raad, binnen vier maanden na die schorsing het ontwerp terug naar de Raad, 
waardoor de schorsing van de gewone wetgevingsprocedure wordt beëindigd.

Binnen dezelfde termijn, in geval van verschil van mening en indien ten minste negen lidstaten 
een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op grond van de betrokken ontwerp-richtlijn, 
stellen zij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie daarvan in kennis. In dat geval 
wordt de in artikelen 20, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 329, lid 1, 
van dit Verdrag bedoelde machtiging tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend en 
zijn de bepalingen betreffende nauwere samenwerking van toepassing.

De bevoegde commissies stellen voor de volgende bepaling als aanvullende 
rechtsgrondslag toe te voegen:

Artikel 79

1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle 
stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling 
van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, 
en een preventie en intensievere bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.

2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure maatregelen vast op de volgende gebieden:

a) de voorwaarden voor toegang en verblijf, en normen betreffende de afgifte door de 
lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, onder andere met het oog op 
gezinshereniging;

b) de omschrijving van de rechten van onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, alsook de voorwaarden ter regeling van het vrije verkeer en het vrije verblijf in 
andere lidstaten;
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c) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van verwijdering en repatriëring van 
illegaal verblijvende personen;

d) bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en kinderen.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag1

Als een maatregel een tweeledig doel heeft of indien er sprake is van twee componenten, 
waarvan er één kan worden gezien als hoofddoel of voornaamste component, moet de 
rechtsgrondslag worden gevormd door het Verdragsartikel dat betrekking heeft op het
hoofddoel of de voornaamste component van deze handeling. Indien bijvoorbeeld 
harmonisatie van nationale wetgeving slechts het bijkomstige gevolg is van een handeling 
waarmee in beginsel een ander doel wordt beoogd, dient de handeling uitsluitend te worden 
gebaseerd op het specifieke Verdragsartikel dat beantwoordt aan het hoofddoel of de 
overwegende component2. Dit criterium wordt ook wel het "zwaartepuntcriterium" genoemd.

Omgekeerd vormt een algemeen Verdragsartikel een voldoende rechtsgrondslag voor een 
maatregel die beoogt de verschillende nationale maatregelen te harmoniseren, ook al wordt 
met de maatregel in kwestie op een ondergeschikte wijze ook gestreefd naar een doel dat in 
een specifiek Verdragsartikel is omschreven3. Volgens vaste rechtspraak moet de keuze van 
de rechtsgrondslag van een EU-maatregel gebaseerd zijn op objectieve gegevens die voor 
rechterlijke toetsing vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de maatregel 
behoren4.

In beginsel dient een maatregel te worden gebaseerd op slechts één rechtsgrondslag. Wanneer 
een communautaire maatregel een tweeledig doel blijkt te dienen of uit twee componenten 

                                               
1 De volgende passage is gebaseerd op Constitutional Law of the European Union, Lenaerts en Van Nuffel, 
Sweet & Maxwell, Londen. Benadrukking door auteur.
2Zaak C-68/86 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tegen Raad, Jurisprudentie 1988 
bladzijde 00855, par. 14-16; Zaak C-70/88 Europees Parlement tegen Raad, Jurisprudentie 1991 bladzijde I-
04529, par. 16-18; Zaak C-155/91 Commissie tegen Raad, Jurisprudentie 1993 bladzijde I-00939, par. 18-20; 
Zaak C-187/93 Europees Parlement tegen Raad, Jurisprudentie 1994 bladzijde I-02857, par. 23-26; Zaak C-
426/93 Bondsrepubliek Duitsland tegen Raad, Jurisprudentie 1995 bladzijde I-03723, par. 33; Zaak C-271/94
Europees Parlement tegen Raad, Jurisprudentie 1996 bladzijde I-01689, par. 28-32; Zaak C-84/94 Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tegen Raad, Jurisprudentie 1996 bladzijde I-05755, par. 11-
12 en 22; Gevoegde Zaken C-164-165/97 Europees Parlement tegen Raad, Jurisprudentie 1999 bladzijde I-
01139, par. 16; Zaak C-36/98 Koninkrijk Spanje tegen Raad, Jurisprudentie 2001 bladzijde I-00779, par. 59; 
Zaak C-281/01 Commissie tegen Raad, Jurisprudentie 2002 bladzijde I-12049, par. 33-49; Zaak C-338/01
Commissie tegen Raad, Jurisprudentie 2004 bladzijde I-04829, par. 55; 
3 Zaak C-377/98, Koninkrijk der Nederlanden tegen Europees Parlement en Raad, Jurisprudentie 2001 bladzijde 
I-07079, par. 27-28; Zaak C-491/01, British American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco, 
Jurisprudentie 2002 bladzijde I-11453, par. 93-94.
4 Zaak C-440/05 Commissie tegen Raad, Jurisprudentie 2007 bladzijde I-09097.
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blijkt te bestaan die elk onder het toepassingsgebied van een andere rechtsgrondslag vallen en 
waarbij het ene als hoofddoel of als voornaamste component wordt opgevat en het andere 
slechts van bijkomstig belang is, moet de maatregel worden gebaseerd op slechts één enkele 
rechtsgrondslag, namelijk die welke voor het hoofddoel of het hoofdelement is vereist1.

Alleen als vaststaat dat met de maatregel tegelijkertijd meerdere doelen worden nagestreefd 
die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden zonder ten opzichte van elkaar bijkomstig of 
indirect te zijn, kan deze bij wijze van uitzondering worden gebaseerd op de 
dienovereenkomstige rechtsgrondslagen, voor zover de desbetreffende procedures met elkaar 
verenigbaar zijn2.

Er is in beginsel evenwel geen dubbele rechtsgrondslag mogelijk wanneer de procedures voor 
elk van deze rechtsgrondslagen onderling onverenigbaar zijn3.

IV. Door de Commissie gekozen rechtsgrondslag

De Commissie motiveert haar keuze voor een dubbele rechtsgrondslag als volgt: 
In de strijd tegen mensenhandel is de onderlinge aanpassing van het strafrecht van de 
lidstaten noodzakelijk om de samenwerking in strafzaken te verbeteren. Daartoe voorziet het 
Verdrag specifiek alleen in de vaststelling van richtlijnen.

...

Het voorstel zal het materiële strafrecht en het strafprocesrecht van de lidstaten sterker 
harmoniseren dan met het bestaande kaderbesluit het geval is. Dit zal de internationale 
rechtshandhaving en justitiële samenwerking, en de bescherming van en bijstand aan de 
slachtoffers ten goede komen. ...

V. Beoordeling van het doel en de inhoud van het voorstel voor een richtlijn

Om het doel en de inhoud van de voorgestelde richtlijn te kunnen beoordelen, moet gekeken 
worden naar de inhoud van de bepalingen. 

Artikel 1 legt vast dat het doel van de richtlijn is minimumregels vast te stellen betreffende de 
omschrijving van strafbare feiten en straffen op het gebied van mensenhandel. De richtlijn 
beoogt tevens gemeenschappelijke bepalingen in te voeren om de preventie van het misdrijf 
en de bescherming van de slachtoffers te verbeteren. 

Artikel 2 bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
bepaalde opzettelijke gedragingen in verband met mensenhandel strafbaar worden gesteld.

Artikel 3 heeft betrekking op uitlokking, deelneming, medeplichtigheid en poging.

Artikel 4 bevat bepalingen inzake sancties.

                                               
1 Zaak C-91/05 Commissie tegen Raad, Jurisprudentie 2008 bladzijde I-03651.
2 Zaak C-338/01 Commissie tegen Raad, Jurisprudentie 2004 bladzijde I-04829.
3 Zaak C-178/03 Commissie tegen Parlement en Raad, Jurisprudentie 2006 bladzijde I-00107.
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De artikelen 5 en 6 hebben betrekking op de aansprakelijkheid van en sancties tegen 
rechtspersonen.

Artikel 7 gaat over niet-vervolging en niet-bestraffing van het slachtoffer.

Artikel 8 bevat bepalingen inzake onderzoek en vervolging.

Artikel 9 gaat over rechtsmacht.

Artikel 10 heeft betrekking op het bijstaan en ondersteunen van slachtoffers van 
mensenhandel.

Artikel 11 bevat bepalingen inzake de bescherming van slachtoffers van mensenhandel tijdens 
het strafonderzoek en de strafprocedure.

Artikel 12 bevat algemene bepalingen inzake bijstand, ondersteuning en bescherming ten 
behoeve van minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

Artikel 13 regelt bijstand en ondersteuning van minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
en artikel 14 de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel tijdens het 
strafonderzoek en de strafprocedure.

Artikel 15 bevat bepalingen inzake preventie, en legt met name vast dat de lidstaten de nodige 
maatregelen nemen om elke vraag die de voedingsbodem vormt voor een vorm van uitbuiting 
in verband met mensenhandel te ontmoedigen en dat zij passende maatregelen treffen, zoals 
het opzetten van informatie- en bewustmakingscampagnes en onderzoeks- en 
opleidingsprogramma's, en dat zij voorzien in regelmatige opleiding voor ambtenaren die in 
contact kunnen komen met slachtoffers en potentiële slachtoffers, zodat deze in staat worden 
gesteld slachtoffers en potentiële slachtoffers van mensenhandel te herkennen en met hen om 
te gaan. Verder bepaalt het artikel dat de lidstaten moeten overwegen maatregelen te nemen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik maken van diensten die het voorwerp zijn van 
uitbuiting, in de wetenschap dat de betrokkene het slachtoffer is van een in artikel 2 van de 
richtlijn bedoeld strafbaar feit.

Artikel 16 voorziet in de aanstelling van nationale rapporteurs of mechanismen van 
soortgelijke strekking, met als taken het vaststellen van tendensen op het gebied van 
mensenhandel, het meten van de resultaten van maatregelen ter bestrijding van mensenhandel 
en het uitbrengen van verslagen aan de bevoegde nationale autoriteiten.

Artikel 17 bepaalt dat Kaderbesluit 2002/629/JBZ wordt ingetrokken. Artikel 18 heeft 
betrekking op omzetting, artikel 19 op rapportering en artikel 20 op de inwerkingtreding.

VI. Beoordeling 

Uit bovenstaande beoordeling van de inhoud van het voorstel voor een richtlijn blijkt dat het 
voorstel vrijwel uitsluitend betrekking heeft op onderwerpen die vallen onder de artikelen 82 
en 83 VWEU, in het bijzonder de voorschriften betreffende de bepaling van strafbare feiten 
en sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een 
grensoverschrijdende dimensie, met name mensenhandel, die voortvloeit uit de aard of de 
gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op 
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gemeenschappelijke basis te bestrijden. De amendementen die door de twee bevoegde 
commissies zijn behandeld zijn niet van invloed op deze conclusie.

Gezien de uitspraken van het Europees Hof van Justitie moet het voorstel voor een richtlijn 
derhalve gebaseerd worden op de Verdragsbepalingen met betrekking tot het strafrecht, en is 
er geen aanleiding om tevens de bepaling inzake immigratiebeleid aan te halen.

V. Conclusie en aanbeveling

Op grond van bovenstaande beschouwingen kan worden gesteld dat er geen goede reden 
bestaat artikel 79, lid 2, VWEU als rechtsgrondslag toe te voegen.

In haar vergadering van 20 september 2010 besloot de Commissie juridische zaken bijgevolg 
met één onthouding1 uw commissie de volgende aanbeveling te doen: Het voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ moet berusten op de rechtsgrondslag van artikel 82, lid 2, en 83, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Aanwezig voor de eindstemming: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Luigi Berlinguer (ondervoorzitter), 
Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu
(ondervoorzitter), Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström en Tadeusz 
Zwiefka.


