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Overweging 2

De traditionele vorm van justitiële samenwerking in strafzaken is gebaseerd op verschillende 
internationale rechtsinstrumenten, die grotendeels uitgaan van het "verzoekbeginsel": de ene 
soevereine staat dient een verzoek in bij een andere soevereine staat, die vervolgens besluit of hij 
het verzoek wel of niet zal inwilligen. Dit traditionele systeem vertoont in de praktijk echter een 
aantal gebreken, het is traag en te ingewikkeld, waardoor het de goede en dus ook tijdige en 
doeltreffende rechtsbedeling bemoeilijkt. Dit traditionele systeem vertoont in de praktijk echter 
een aantal gebreken, het is traag en te ingewikkeld, waardoor het de goede en dus ook tijdige en 
doeltreffende rechtsbedeling bemoeilijkt. Daarom besloot de Europese Raad, die in oktober 1999 
in Tampere bijeenkwam, om het beginsel van wederzijdse erkenning een centrale plaats te geven 
in de justitiële samenwerking binnen de Unie, zowel in burgerlijke als in strafzaken. De 
automatische wederzijdse erkenning kan in de regel echter enkel plaatsvinden in wetsdomeinen 
die in grote mate geharmoniseerd zijn, wat in de EU vaak niet het geval is, bijvoorbeeld op het 
vlak van de rol van de openbare aanklager, de toelaatbaarheid van bewijs of de 
uitsluitingsclausule (die varieert van een absolute uitsluitingsclausule in sommige lidstaten tot 
een minimalistische aanpak in de andere). Elke integrale toepassing van de wederzijdse 
erkenning zou ernstige wettelijke en grondwettelijke problemen kunnen opleveren in een aantal 
lidstaten. Dat werd expliciet aangehaald door de Duitse delegatie in de Raad via een speciaal 
document, waarin zij verwijst naar de beperkte rol van de openbare aanklager in Duitsland: daar 
is volgens de grondwet voor bepaalde maatregelen een bevelschrift van de rechtbank vereist. 
Hetzelfde probleem doet zich voor bij de uitsluitingsregel, waarbij lidstaten in sommige gevallen 
eveneens rekening moeten houden met hun specifieke grondwettelijke eisen en de jurisprudentie 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (als de bewijzen verkregen werden door
middel van foltering mogen zij niet op het proces gebruikt worden; als zij verkregen werden via 
een onmenselijke of onterende behandeling kunnen zij niet beschouwd worden als 
bewijsstukken, maar mogen zij wel deel uitmaken van het proces – zie de zaak Gäfgen vs. 
Duitsland). Deze voorwaarden gelden ook in een aantal andere landen, waaronder Portugal. 
Tegelijkertijd heeft de ervaring met het Europese aanhoudingsbevel aanzienlijke problemen aan 
het licht gebracht in situaties waarin het beginsel van wederzijdse erkenning automatisch wordt 
toegepast. Sommige lidstaten, zoals Ierland of het Verenigd Koninkrijk, hebben een specifieke 
weigeringsgrond ingesteld, gebaseerd op de mensenrechten, en het Ierse Hooggerechtshof heeft 
in de zaak MJELR vs Rettinger aangegeven dat de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning een lidstaat niet vrijstelt van zijn verplichtingen in het kader van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. Dat geldt bijvoorbeeld voor foltering en onmenselijke of onterende 
behandeling (en bij analogie ook voor de bewijzen die verkregen werden via dat soort 
behandeling). Gelet op het bovenstaande, en alles in overweging genomen, wordt bovenstaande 
formulering voorgesteld voor deze overweging.

Overweging 2b

Het gaat in deze overweging om de noodzaak om de verschillen in de definities van 
verschillende strafbare feiten die nog steeds bestaan tussen de verschillende landen, te vrijwaren, 
en tegelijkertijd te vermijden dat een lidstaat voor een EOB zou willen kiezen terwijl zij weet dat
de feiten die dat EOB rechtvaardigen in de staat van uitvoering geen strafbare handeling vormen 
en dus ook niet bestraft kunnen worden. Er wordt gesteld dat de bestaande wetshandelingen 
inzake de wederzijdse erkenning (Europees aanhoudingsbevel, Europees 
bewijsverkrijgingsbevel, ...) de toetsing van de dubbele strafbaarheid hebben afgeschaft voor 32 
categorieën strafbare feiten, onder het voorwendsel dat die feiten in dergelijke mate 
geharmoniseerd zijn dat de vermelde dubbele strafbaarheid afgeschaft kon worden. In de praktijk 
is dat echter niet gebeurd. De Zweedse definitie van "verkrachting" ("helpless state") is 
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bijvoorbeeld zo specifiek dat ze niet overeenstemt met andere definities uit andere lidstaten. 
Voorts werd erop gewezen dat het feit dat processen inzake strafbare feiten met betrekking tot 
belastingen, douane en wisselkoersen uitgesloten zijn van deze categorie, verduidelijkt moet 
worden.

Overweging 10a

Er werd een overweging toegevoegd waarin benadrukt wordt dat evenredigheid in verschillende 
lidstaten een grondwettelijke eis is, in overeenstemming met artikel 8 van het Europese Verdrag 
voor de rechten van de mens. Elke mogelijke schending van deze eisen moet de 
tenuitvoerleggende autoriteit in staat stellen om de maatregel te weigeren, op basis van de 
schending van de mensenrechten of de schending van de fundamentele grondwettelijke 
beginselen. Volgens het evenredigheidsbeginsel mag de EU enkel die maatregelen treffen die 
nodig zijn om haar doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen dat de intensiteit van het optreden 
in verhouding moet staan tot het beoogde doel, of met andere woorden dat de Europese Unie, 
wanneer zij over verschillende, even doeltreffende manieren van optreden beschikt, moet kiezen 
voor dat optreden dat de lidstaten en particulieren de meeste vrijheid laat. Ook hier moet 
opnieuw de eerbiediging van de nationale fundamentele grondwettelijke beginselen gevrijwaard 
blijven. 

Overweging 10b

Het is bijzonder belangrijk om te garanderen dat het EOB gericht wordt tot de bevoegde 
autoriteiten, om zo te voorkomen dat vreemde autoriteiten betrokken worden bij de uitwisseling 
van persoonsgegevens. Als voorbeeld wordt Eurojust genoemd: dat is een organisme dat 
specifiek werd opgericht in het kader van de Europese Unie om de coördinatie van 
strafrechtelijke onderzoeken en processen tussen de bevoegde autoriteiten te stimuleren en te 
verbeteren. Op die manier kan de vertrouwelijkheid van de overgemaakte informatie 
gegarandeerd worden, om zo de grondrechten van de betrokken personen te vrijwaren en de 
onderlinge uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten te verzekeren. Er wordt 
niet uitgesloten dat de bevoegde gerechtelijke autoriteiten andere kanalen kunnen gebruiken om 
informatie op vertrouwelijke en veilige wijze over te maken aan de tenuitvoerleggende autoriteit.

Overweging 11

Deze overweging, die voornamelijk wordt weerspiegeld in artikel 8, is bedoeld om de 
gerechtelijke autoriteiten ertoe aan te zetten om onderling samen te werken, in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen, door mechanismen aan te reiken die niet enkel de samenwerking tussen 
de autoriteiten moeten bevorderen, maar ook de rechtsbescherming van de individuele rechten 
verbeteren.  Met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van een bevoegde autoriteit van het 
uitvaardigende land tijdens de tenuitvoerlegging van het EOB om bijstand te verlenen aan de 
tenuitvoerleggende autoriteiten, werd gezegd dat een dergelijke aanwezigheid van cruciaal 
belang kan zijn, wanneer het bijvoorbeeld nodig is om de toelaatbaarheid van bewijs te 
verzekeren of om aanvullende EOB uit te vaardigen tijdens de tenuitvoerlegging van de 
maatregel. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat de aanwezigheid geweigerd kan worden indien 
zij indruist tegen de fundamentele beginselen van de tenuitvoerleggende staat. Het doel van de 
aanwezigheid van een autoriteit van de uitvaardigende staat in de tenuitvoerleggende staat mag 
enkel zijn om bijstand te verlenen aan de autoriteiten in de tenuitvoerleggende staat.

Overweging 13a
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Om het recht op een eerlijk proces te verdedigen, moet er doeltreffende toegang geboden worden 
tot justitie. De goedkeuring en tenuitvoerlegging van een Europees Onderzoeksbevel vereisen 
specifieke garanties om te verzekeren dat de rechten van alle betrokkenen effectief beschermd 
worden. De minimumnormen voor het recht op verdediging in een strafzaak omvatten onder 
meer het vermoeden van onschuld, het recht zichzelf niet te beschuldigen, het recht op 
informatie over de tenlastelegging, het recht op procesvertegenwoordiging en het recht op gratis 
bijstand van een tolk (artikel 48 van het Handvest en artikel 6, leden 2 en 3, van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens). Deze normen zijn bijzonder relevant voor het Europees 
Onderzoeksbevel, aangezien getuigenissen die verkregen werden op een manier die indruist 
tegen dit recht, niet gebruikt mogen worden tegen de beklaagden. 

Artikel 1

Dit artikel bevat de definitie van het EOB en geeft aan dat de voornaamste doelstelling van dat 
EOB erin bestaat een specifieke onderzoeksmaatregel toe te passen. In lid 2 wordt het beginsel 
van wederzijdse erkenning aangehaald als kenmerkend beginsel van de Europese Unie 
(artikel 82 VWEU). Dat beginsel wordt reeds sinds de Raad van Tampere van 1999 erkend als 
hoeksteen van de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken. Het beginsel van 
wederzijdse erkenning wordt gezien als een van de basisbeginselen van het Europese project, dat 
onmisbaar is voor het uitbouwen van een ruimte en een cultuur van meer veiligheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Waar de traditionele wederzijdse rechtshulp nog steeds gekenmerkt wordt 
door het beginsel van de nationale soevereiniteit, berust het beginsel van de wederzijdse 
erkenning voornamelijk op equivalentie en vertrouwen. Het biedt een toegevoegde waarde 
doordat het een grotere mate van gerechtelijke controle mogelijk maakt vanwege het beperktere 
aantal weigeringsgronden en de duidelijke termijnen die erin worden vastgelegd. Bovendien 
worden de verzoeken in het kader van de gerechtelijke controle in de wederzijdse justitiële 
bijstand in principe enkel door centrale autoriteiten uitgevoerd. Dat werd in de loop der jaren 
afgezwakt binnen de Europese Unie, maar er is nog steeds ruimte voor regeringen om een filter 
toe te passen. Het beginsel van wederzijdse erkenning houdt daarentegen in dat alle procedures 
onder volledig rechterlijk toezicht staan. Het voorziet in een rechtstreekse overdracht tussen de 
rechterlijke autoriteiten, waarbij de scheiding van de machten geëerbiedigd wordt, zodat de 
uitvoerende macht op geen enkel moment tussenbeide kan komen. Zo leidt het wederzijdse 
vertrouwen tussen lidstaten tot een vereenvoudiging en een versnelling van de procedures. Wat 
de beperkte weigeringsgronden betreft, schuilt het belangrijkste zwakke punt van de wederzijdse 
rechtshulp in het feit dat er erg uitgebreide weigeringsgronden worden toegestaan. Dergelijke 
weigeringsgronden genereren wantrouwen, wat de samenwerking kan bemoeilijken of zelfs 
verhinderen en heel wat ruimte laat voor interpretatie. In de regeling voor wederzijdse erkenning 
is de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing verplicht, behalve wanneer er een van de 
weigeringsgronden wordt ingeroepen. Die weigeringsgronden zijn opgenomen in een 
exhaustieve lijst en worden beperkt tot objectieve redenen voor het weigeren van samenwerking. 
Subjectieve redenen zijn in principe uitgesloten. In de regeling voor wederzijdse rechtshulp zijn 
normaal gezien geen verplichte termijnen opgenomen (artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 1959). In de regeling voor wederzijdse 
erkenning worden daarentegen termijnen uitgewerkt en vastgelegd die duidelijk aangegeven 
worden. Het is noodzakelijk om termijnen vast te leggen, want dat bevordert en versnelt de 
justitiële samenwerking. Het beginsel van wederzijdse erkenning houdt in dat als de lidstaat die 
het vonnis uitvoert, vertrouwen heeft in de beslissing van de uitvaardigende lidstaat, die laatste 
ook vertrouwen moet hebben in de manier waarop de andere lidstaat de beslissing uitvoert. In dit 
voorstel wordt er echter terecht voldoende ruimte gelaten voor een beoordeling, om zo te 
garanderen dat de wettelijke en grondwettelijke verschillen tussen de lidstaten geëerbiedigd 
worden. In lid 3 wordt er gewezen op het belang van het naleven van de grondrechten en de 
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fundamentele juridische beginselen, in overeenstemming met het advies van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten. De rechtsbescherming van de individuele rechten 
(behandeling van verdachten, gerelateerde rechten op verdediging, enz.) mag inderdaad niet 
geschaad worden door het beginsel van wederzijdse erkenning. Integendeel, de nodige 
vrijwaringen tijdens de volledige duur van het proces zullen versterkt moeten worden. Zo zal het 
in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om een minimum aan gemeenschappelijke bepalingen uit 
te werken die de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning vergemakkelijken. Dat 
is bijvoorbeeld het geval op het vlak van de bescherming van de beklaagde, het recht op 
verdediging en op slachtofferbescherming en de mogelijkheid om gehoord te worden, waarbij de 
fundamentele vrijheden geëerbiedigd moeten worden. Het strafrechtelijk proces draagt bij tot de 
versterking van de algemene preventieve werking van het strafrecht. Het idee van 
rechtszekerheid houdt dan ook in dat de uitoefening van strafvordering door een lidstaat niet 
enkel moet voldoen aan strenge eisen, maar ook de naleving van de grondrechten bij alle 
procedureformaliteiten moet garanderen, tot er een rechterlijke uitspraak is gedaan (nulla poena, 
sine processu iditio). Het doel van het strafrechtelijk proces is om gerechtigheid te doen 
geschieden, wat uiteraard inhoudt dat de waarheid aan het licht gebracht moet worden, via een 
geldig proces, of anders gezegd, in overeenstemming met de bescherming van de grondrechten 
van de mensen.

Artikel 2

In artikel 2 worden de definities opgenomen van de verschillende concepten die in het voorstel 
aan bod komen.

De definities van "uitvaardigende staat" en "tenuitvoerleggende staat" zijn opgenomen, 
aangezien zij vaak gebruikt worden in de huidige richtlijn, en er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen die termen en de termen "uitvaardigende autoriteit" en "tenuitvoerleggende autoriteit". De 
definitie van "uitvaardigende autoriteit" werd aangepast zodat ook niet-rechterlijke autoriteiten, 
zoals politieautoriteiten, eronder vallen. Rechterlijke autoriteit kan gedefinieerd worden als elke 
autoriteit die rechterlijke macht heeft, met andere woorden, die autoriteiten die, in 
overeenstemming met de in de wet vastgelegde procedures, bindende beslissingen nemen die 
gelden als "rechterlijke beslissingen". "Tenuitvoerleggende autoriteit": Het is eveneens de taak 
van de lidstaten om te beslissen welke autoriteiten zij aanduiden als tenuitvoerleggende 
autoriteit. Zij hebben hierbij echter geen absolute vrijheid, want de tenuitvoerleggende autoriteit 
moet bevoegd zijn om de in het bevel genoemde onderzoeksmaatregel ook in een vergelijkbare 
nationale zaak te nemen. Een bevel tot huiszoeking in lidstaat A kan alleen ten uitvoer worden 
gelegd door een autoriteit die bevoegd zou zijn om op dezelfde plaats in een vergelijkbare 
nationale zaak een huiszoeking te gelasten.


