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nationaliteit), over strafbaarstelling van foltering in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het VN-Verdrag tegen foltering en verlangt dat in alle lidstaten van de 
Europese Unie uniforme bepalingen worden ingevoerd op grond waarvan foltering als 
strafbaar feit bestraft wordt met een minimaal één jaar gevangenisstraf.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing is vervat 
in artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de EU. De Commissie stelt alles in het 
werk om erop toe te zien dat de bepalingen van het Handvest, dat bindend is voor de EU-
instellingen en de lidstaten wanneer zij Uniewetgeving ten uitvoer leggen, ten volle 
geëerbiedigd worden. Zoals de Commissie uiteengezet heeft in haar jaarverslag 2011 over de
toepassing van het Handvest, heeft zij een aantal maatregelen genomen om er zorg voor te 
dragen dat het verbod op foltering en vernederende behandeling in de Uniewetgeving 
doeltreffend ten uitvoer wordt gelegd1.  

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn toegetreden tot het door indiener aangehaalde 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (zie blz. 28-34).



PE524.860v01-00 2/2 CM\1012891NL.doc

NL

Verdrag tegen foltering van de Verenigde Naties1 of hebben het ondertekend. In artikel 4 van 
dit Verdrag wordt het volgende bepaald: 

"1. Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat alle vormen van foltering strafbaar zijn 
krachtens zijn strafrecht. Hetzelfde geldt voor poging tot foltering en voor handelingen van 
personen die medeplichtigheid of deelneming aan foltering opleveren.2. Iedere Staat die Partij 
is, stelt deze delicten strafbaar met passende straffen, waarbij rekening wordt gehouden met 
de ernstige aard ervan."

Derhalve zijn de lidstaten er krachtens internationaal recht toe gehouden foltering strafbaar te 
stellen, zoals bepaald in artikel 1 van het Verdrag. Wat betreft de toetreding tot de EU dient 
vermeld te worden dat het Verdrag alleen door staten ondertekend kan worden.2

De Europese Unie is niet bevoegd de definitie van foltering en de hoogte van strafrechtelijke 
sancties te harmoniseren. 

Artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
voorziet in de bevoegdheid tot het vaststellen van minimumvoorschriften betreffende de 
bepaling van strafbare feiten en sancties, uitsluitend in verband met bepaalde vormen van 
criminaliteit, de zogeheten "euro-delicten". Foltering valt daar niet onder. 

De Raad van de Europese Unie kan met eenparigheid van stemmen en na goedkeuring door 
het Europees Parlement besluiten om bijkomende delicten te bepalen, maar slechts dan 
wanneer deze voldoen aan het criterium van ernstige 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. 
Daarom ambieert de Commissie niet om de Raad aan te moedigen tot uitbreiding van de lijst  
met foltering.

Op grond van artikel 83, lid 2, VWEU, is de Europese wetgever bevoegd om 
minimumvoorschriften vast te stellen, indien dit nodig blijkt voor een doeltreffende uitvoering 
van beleid van de Unie op een gebied waarop harmonisatiemaatregelen zijn vastgesteld. Een 
dergelijk verband met Uniebeleid kan niet worden vastgesteld in het geval van foltering. 

Conclusies

Indiener kan er om voornoemde redenen zeker van zijn dat de lidstaten op grond van het VN-
Verdrag tegen foltering verplicht zijn tot strafbaarstelling van foltering, zoals omschreven in 
artikel 1 van dit Verdrag. Anderzijds kunnen het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie geen wetgeving opstellen zoals indiener verlangt. 

                                               
1 Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, ondertekend te New York 
op 10 december 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85.
2 Overeenkomstig de artikelen 26 en 28 van het VN-Verdrag tegen foltering staat dit internationale instrument alleen open 
voor toetreding door Staten.


