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Betreft: Verzoekschrift 1844/2012, ingediend door Marin Vasilescu (Roemeense 
nationaliteit), over vermeende inbreuken door de Roemeense en Belgische 
autoriteiten op de Europese voorschriften betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in 2009 in Roemenië gearresteerd op basis van een door de Belgische autoriteiten 
uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel met als doel om een gevangenisstraf van twee jaar 
en drie maanden uit te zitten. Het hof van beroep in Craoiva besloot hem op grond van het 
specialiteitsbeginsel zoals vastgesteld bij Wet nr. 302/2004 betreffende de internationale 
justitiële samenwerking in strafzaken over te dragen aan de Belgische autoriteiten.

Indiener is van mening dat de Belgische autoriteiten tussen 2009 en 2012 verschillende keren 
inbreuk hebben gepleegd op het specialiteitsbeginsel. De Roemeense autoriteiten hebben 
bevestigd dat de Belgische autoriteiten geen verzoek tot verlenging van de toestemming 
hebben ingediend. De vereiste uitvoeringstermijn was vijftien dagen langer. Indiener is van 
mening dat de Belgische en Roemeense autoriteiten inbreuk hebben gepleegd op 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten.

Indiener stelt voorts dat de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf discriminatoir is, aangezien uitsluitend Belgische burgers 
profiteren van een aantal speciale maatregelen (zoals elektronische identificatie, 
voorwaardelijke invrijheidstelling en verlof).

2. Ontvankelijkheid



PE527.893v01-00 2/3 CM\1015883NL.doc

NL

Ontvankelijk verklaard op 17 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Indiener lijkt te beweren dat de Belgische autoriteiten het specialiteitsbeginsel zoals dat in 
artikel 27 van het Kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees aanhoudingsbevel1 is 
vastgelegd, geschonden hebben nadat Roemenië hem op basis van een Europees 
aanhoudingsbevel aan België had uitgeleverd. Artikel 27 stelt dat "een overgeleverd persoon" 
in principe "niet vervolgd, berecht of anderszins van zijn vrijheid beroofd wordt wegens enig 
ander vóór de overlevering begaan feit dan dat welk de reden tot de overlevering is geweest".
Hoewel hij het niet expliciet zegt, lijkt indiener te beweren dat hij in België vervolgd, berecht 
of anderszins van zijn vrijheid beroofd werd wegens een ander vóór de overlevering begaan 
feit dan dat welk de reden tot de overlevering is geweest. Het specialiteitsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 27 is niet absoluut en er zijn een aantal omstandigheden waarin een 
overgeleverd persoon wel kan worden vervolgd, berecht of anderszins van zijn vrijheid 
beroofd wegens een ander vóór de overlevering begaan feit dan dat welk de reden tot de 
overlevering is geweest. In een situatie waarin lidstaten, op basis van wederkerigheid, geacht 
kunnen worden toestemming te hebben gegeven om iemand te vervolgen voor een ander 
misdrijf, is het specialiteitsbeginsel niet van toepassing. Verder is het ook niet van toepassing 
in gevallen waarin:

 de gezochte persoon, hoewel hij daartoe de mogelijkheid had, niet binnen 45 dagen na 
zijn definitieve invrijheidstelling het grondgebied van de lidstaat waaraan hij was 
overgeleverd, heeft verlaten, of indien hij na dit gebied verlaten te hebben daarnaar is 
teruggekeerd;

 de feiten niet strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming 
strekkende maatregel;

 de strafvervolging niet leidt tot de toepassing van een maatregel die zijn persoonlijke 
vrijheid beperkt;

 de gezochte persoon zal worden onderworpen aan de tenuitvoerlegging van een straf 
of maatregel die geen vrijheidsbeneming meebrengt, met inbegrip van een geldboete, 
of een daarvoor in de plaats komende maatregel, zelfs indien deze kan leiden tot 
beperking van zijn persoonlijke vrijheid;

 de gezochte persoon heeft ingestemd met zijn overlevering, in voorkomend geval op 
hetzelfde tijdstip waarop hij afstand heeft gedaan van de bescherming van het 
specialiteitsbeginsel, overeenkomstig artikel 13;

 de gezochte persoon na zijn overlevering uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van 
bescherming van het specialiteitsbeginsel voor bepaalde, vóór zijn overlevering 
gepleegde feiten. De afstand wordt gedaan ten overstaan van de bevoegde rechterlijke 
autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat en wordt opgetekend in een proces-verbaal 

                                               
1 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de lidstaten. 
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dat wordt opgemaakt overeenkomstig het nationaal recht van die staat. De afstand 
wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil 
handelt en zich ten volle bewust is van de gevolgen. Hij heeft het recht zich te dien 
einde door een raadsman te laten bijstaan.

Uit het verzoekschrift blijkt niet of één van de bovenstaande omstandigheden van toepassing 
is op indiener.

Als vastgesteld zou worden dat de Belgische autoriteiten indiener vervolgd, berecht of 
anderszins van zijn vrijheid beroofd hebben wegens enig ander vóór de overlevering begaan 
feit dan dat welk de reden tot de overlevering is geweest, en als geen van bovenstaande 
uitzonderingen op het specialiteitsbeginsel van toepassing is, dan kan de Commissie nota 
nemen van een dergelijke situatie, zoals ze dat bij veel andere individuele zaken doet, en deze 
meenemen bij de controle en de evaluatie van de toepassing van het Kaderbesluit betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel en hoe het in de praktijk functioneert, met inbegrip van 
systeemgebonden problemen. De EU-instellingen zijn echter niet bevoegd om in te grijpen in 
een individueel geval aangezien de rechtsbedeling de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
blijft. Indiener moet zich in deze zaak dus tot de nationale autoriteiten wenden en hem wordt 
aangeraden een advocaat te raadplegen om vast te stellen of, op basis van de individuele 
omstandigheden van zijn zaak, het specialiteitsbeginsel zoals het in het Kaderbesluit 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel is vastgelegd, effectief geschonden is en om die 
schending dan overeenkomstig de nationale procedures onder de aandacht van de 
desbetreffende Belgische autoriteiten te brengen.

Conclusie

Als vastgesteld zou worden dat de Belgische autoriteiten indiener vervolgd, berecht of 
anderszins van zijn vrijheid beroofd hebben wegens enig ander vóór de overlevering begaan 
feit dan dat welk de reden tot de overlevering is geweest, en als geen van de uitzonderingen 
op het specialiteitsbeginsel van toepassing is, dan kan de Commissie nota nemen van een 
dergelijke situatie. De EU-instellingen zijn echter niet bevoegd om in te grijpen in individuele 
gevallen. Indiener zou zich daarom tot de desbetreffende nationale rechtbanken moeten 
richten.


