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Artikel 4

Voor artikel 4 worden geen wijzigingen voorgesteld.
Niettemin zij opgemerkt dat artikel 82, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie zich beperkt tot samenwerking in strafzaken, terwijl de voorgestelde richtlijn 
de wederzijdse erkenning en het EOB wil uitbreiden naar procedures waarbij feitelijk nog 
geen sprake is van een strafzaak, maar de situatie in voorkomende gevallen aanleiding kan 
geven tot een procedure voor een rechterlijke instantie die bevoegd is in strafzaken (waarbij 
het ook kan gaan om administratieve procedures).

Artikel 6

Dit artikel gaat over de toezending van het EOB. Alle officiële communicatie geschiedt 
rechtstreeks tussen de uitvaardigende en de tenuitvoerleggende autoriteit (lid 1). Wel kunnen 
centrale autoriteiten worden aangewezen, die de justitiële autoriteiten zullen bijstaan. Zij 
kunnen worden betrokken bij het toezenden en in ontvangst nemen van het EOB, zij het 
alleen in administratief opzicht (lid 2). De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruikmaken, 
moeten dit melden (artikel 28, 1id 1, onder c)). Lid 3 betreft het gebruik van het Europees 
justitieel netwerk, teneinde ervoor te zorgen dat het EOB terechtkomt bij de bevoegde 
nationale autoriteiten. Aldus wordt het risico voorkomen of althans zo veel mogelijk beperkt 
dat er onbevoegde autoriteiten betrokken raken bij de uitwisseling van persoonsgegevens. Een 
autoriteit die ten onrechte een EOB heeft ontvangen, is verplicht dit door te zenden aan de 
bevoegde tenuitvoerleggende autoriteit (lid 5). In lid 6 is vastgelegd dat de bevoegde 
autoriteiten rechtstreeks contact onderhouden, maar ook een beroep kunnen doen op de 
centrale autoriteiten. Lid 7 is ingevoerd naar aanleiding van het advies van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming, teneinde te garanderen dat de beginselen inzake 
gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens in acht worden genomen 
middels de invoering van een intern mechanisme dat ervoor moet zorgen dat derden geen 
toegang krijgen.

Artikel 8

De toepasselijke wetgeving wordt hier vastgesteld. De onderzoeksmaatregel wordt door de 
uitvaardigende autoriteit gelast overeenkomstig het nationale recht op het tijdstip waarop het 
EOB wordt gegeven. De tenuitvoerleggende autoriteit kan alleen op een van de in artikel 10 
genoemde gronden weigeren hieraan gevolg te geven. De uitvoering zelf van de maatregel 
geschiedt echter volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat. Vanzelfsprekend kan het 
feit dat de maatregel moet worden uitgevoerd volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat 
problemen opleveren uit het oogpunt van de toelaatbaarheid van het bewijs in de 
uitvaardigingsstaat. Dit rechtvaardigt lid 2 van dit artikel, op grond waarvan de 
uitvaardigende autoriteit in het EOB kan aangeven aan welke formaliteiten zal moeten 
worden voldaan, wil het bewijs toelaatbaar zijn. De tenuitvoerleggende autoriteit moet de 
formaliteiten in acht nemen, mits zij niet strijdig zijn met de grondregels van de 
tenuitvoerleggingsstaat. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte om toelaatbaarheid 
van bewijs en toepasselijk recht met elkaar te verzoenen. In de regeling van lid 3 van dit 
artikel was nog niet voorzien in de bestaande EU-instrumenten. Deze betreft de mogelijke 
aanwezigheid van een bevoegde autoriteit van de uitvaardigingsstaat tijdens de 
tenuitvoerlegging van het EOB, teneinde de tenuitvoerleggende autoriteiten assistentie te 
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verlenen. De aanwezigheid van een autoriteit van de uitvaardigingsstaat die assistentie 
verleent bij de tenuitvoerlegging van het EOB op het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat kan bijvoorbeeld van cruciaal belang zijn met het oog op de 
toelaatbaarheid van bewijs of het uitvaardigen van een aanvullende EOB tijdens de uitvoering 
van een maatregel (artikel 7, lid 2). Lid 3 biedt niet alleen de rechtsgrond voor de bedoelde 
aanwezigheid, maar houdt ook de verplichting in dat de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat de aanwezigheid aanvaardt. Het uitsluitende doel van de 
aanwezigheid van een autoriteit van de uitvaardigingsstaat in de tenuitvoerleggingsstaat is het 
verlenen van assistentie aan de autoriteiten van deze staat.

Artikel 9

Dit artikel vergroot de vereiste flexibiliteit; de tenuitvoerleggende autoriteit kan besluiten een 
andere dan de in het EOB genoemde maatregel toe te passen, indien zich een van de in de 
punten genoemde situaties voordoet. Overigens dient lid 1 van dit artikel te worden gelezen in 
samenhang met artikel 10, lid 1, onder c), waarin is bepaald dat de tenuitvoerlegging van het 
EOB in de tenuitvoerleggingsstaat kan worden geweigerd indien er geen andere maatregelen 
voorhanden zijn. Als de tenuitvoerleggende autoriteit overeenkomstig artikel 9, lid 1 een 
andere dan de door de uitvaardigende autoriteit gelaste maatregel wil toepassen, mag deze 
beslist geen onvoorziene consequenties hebben voor het onderzoek, met name wat de 
toelaatbaarheid van bewijs en het beoogde resultaat betreft. Daarom is in artikel 9, lid 2 
bepaald dat de uitvaardigende autoriteit op de hoogte wordt gebracht, waarna zij het EOB kan 
intrekken. De uitvaardigende autoriteit kan ook een nieuw bevel geven, waarin bijvoorbeeld 
een derde soort maatregel wordt gelast.

Artikel 10

De zesde grond maakt het mogelijk de tenuitvoerlegging van het EOB te weigeren indien 
deze in een bepaald geval de wezenlijke belangen van nationale veiligheid zou schaden, de 
bron van de informatie in gevaar zou brengen of het gebruik zou inhouden van gerubriceerde 
gegevens met betrekking tot specifieke inlichtingenactiviteiten. Deze grond kan slechts per 
geval worden ingeroepen.

Artikel 13

Dit artikel bepaalt dat de betrokken partijen rechtsmiddelen ter beschikking staan 
overeenkomstig het nationale recht. Hierdoor is gewaarborgd dat zij toegang hebben tot het 
recht en de rechtbanken, ter verdediging van al hun wettelijk beschermde rechten en belangen.
De waarborg van een effectieve rechtsbescherming is een van de pijlers van de democratische 
rechtsstaat die de betrokken lidstaten niemand mogen ontzeggen en op generlei wijze mogen 
beperken. De rechtsgang wordt bovendien gewaarborgd door het recht zich te wenden tot een 
rechtbank voor het verkrijgen van een beslissing over enigerlei juridisch relevante vordering, 
tot beoordeling waarvan dient te zijn voldaan aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. 
Overeenkomstig het beginsel van wederzijdse erkenning dient te worden vermeden dat de 
materiële gronden voor het uitvaardigen van het EOB in de tenuitvoerleggingsstaat worden 
aangevochten.

Artikel 18
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Het EOB zal grotendeels zeker informatie bevatten die moet worden beveiligd, niet alleen ter 
eerbiediging van de betrokken grondrechten, maar ook ter wille van het onderzoek. Hetzelfde 
geldt voor de informatie die moet worden meegedeeld als onderdeel van het bewijsmateriaal 
dat ter uitvoering van het EOB is verkregen. Op dit punt worden de lidstaten verplicht het 
nodige te doen, opdat zowel de uitvaardigende als de tenuitvoerleggende autoriteiten het 
vertrouwelijke karakter van de informatie beschermen en elkaar laten weten dat aan de 
desbetreffende verplichting niet geheel kan worden voldaan. Deze kwestie is veelvuldig aan 
de orde gesteld door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Artikel 25

Bij toezicht op banktransacties wordt bewijs terstond, doorlopend en gedurende een bepaalde 
tijdspanne verzameld; het is dus een maatregel die valt onder het meer flexibele artikel 27, dat 
in een aanvullende weigeringsgrond voorziet. Artikel 25, lid 1 bepaalt dat een EOB kan 
worden uitgevaardigd met het oog op het uitoefenen van toezicht op toekomstige 
banktransacties. Artikel 25, lid 4 bepaalt dat de praktische regeling van het toezicht wordt 
overeengekomen door de bevoegde autoriteiten van de uitvaardigingsstaat en van de 
tenuitvoerleggende staat. Tevens is uitdrukkelijk bepaald dat de uitvaardigende en de 
tenuitvoerleggende autoriteit ervoor moeten zorgen dat er geheimhouding en 
terughoudendheid wordt betracht met betrekking tot alle verkregen bankgegevens die feitelijk 
geen verband houden met het onderzoek. Deze gegevens mogen in het bijzonder niet aan 
derden worden verstrekt en evenmin voor andere doeleinden worden gebruikt dan ter staving 
van het verzoek.


