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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Procedure en bronnen

Het kaderbesluit van 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (EAB) is het eerste 
instrument voor wederzijdse erkenning op het gebied van het EU-strafrecht, en bijgevolg het 
instrument waarmee de meeste ervaring met betrekking tot wederzijdse erkenning bestaat. Het 
is gebaseerd op artikel 31, onder a) en b), en artikel 34, lid 2, onder b), van het voormalige 
VEU en werd door de Commissie voorgesteld in het kader van de voormalige derde pijler. 
Het moest uiterlijk op 31 december 2003 zijn omgezet. De lidstaten hebben dus 16 jaar 
ervaring met dat instrument. Alle lidstaten nemen deel aan het instrument. Dit verslag biedt de 
gelegenheid om te beoordelen hoe het bij Kaderbesluit 2002/584/JBZ ingestelde mechanisme 
in de betrokken lidstaten is toegepast.

Zoals hierboven vermeld, is dit instrument gebaseerd op het beginsel van wederzijdse 
erkenning, wat betekent dat een Europees aanhoudingsbevel dat in een lidstaat is 
uitgevaardigd, rechtstreeks moet worden erkend en ten uitvoer gelegd in een andere lidstaat, 
behalve in bepaalde specifieke gevallen.

In het verslag wordt ingegaan op:

 de hindernissen bij de uitvoering op nationaal niveau;

 het verband met aanvullende instrumenten;

 uitdagingen in verband met de verscheidenheid aan maatregelen die de lidstaten 
kunnen treffen ter uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen;

 de gevolgen van het instrument voor de bescherming van de grondrechten;

 aanbevelingen om de diverse problemen bij de tenuitvoerlegging op te lossen.

De rapporteur heeft onder meer informatie verzameld uit en zijn bevindingen gebaseerd op de 
volgende bronnen:

 een uitgebreide gedachtewisseling met belanghebbenden tijdens de vergadering van de 
LIBE-commissie van 20 februari 2020;

 een in juni 2020 gepubliceerde effectbeoordeling achteraf door de Onderzoeksdienst 
van het Europees Parlement (EPRS);

 uitwisseling van informatie met relevante belanghebbenden, zoals de Europese 
Commissie, Eurojust, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), 
academici (met inbegrip van het EAB-verslag van het EP van 2016) en 
beroepsbeoefenaars die het instrument gebruiken; 

 het uitvoeringsverslag van de Commissie van 2 juli 2020.
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Algemeen overzicht van de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel

Sinds de inwerkingtreding van Kaderbesluit 2002/584/EU betreffende het EAB in 2004 is er 
een aanzienlijke hoeveelheid gegevens voorhanden, hoewel er soms een probleem is met de 
samenhang van de verzamelde gegevens en om ze correct te begrijpen, bijvoorbeeld de 
statistische verschillen tussen uitgevaardigde EAB’s en uitgevoerde EAB’s, waarbij een 
eenvoudige lezing van de cijfers de verkeerde indruk zou wekken dat het nalevingspercentage 
laag is. Dit is niet het geval, zoals de Commissie heeft uitgelegd. Daarnaast bestaat er een 
uitgebreid aantal nationale vonnissen en arresten van het Hof van Justitie waarin bepaalde 
kwesties verder worden verduidelijkt en waaruit blijkt dat sommige zaken kunnen worden 
verbeterd of geconsolideerd. Verder hebben beroepsbeoefenaars en EU-organen, zoals 
Eurojust, een aanzienlijke hoeveelheid deskundigheid verzameld. Zo heeft Eurojust 
bijvoorbeeld zelfs een gids met de jurisprudentie van het HvJ-EU over het EAB gepubliceerd. 
De kwestie is ook grondig geanalyseerd door ngo’s, bijvoorbeeld door Fair Trials 
International, in het verslag 2016 van de CCBE enz.

Op basis van dergelijke gegevensinput kan worden gesteld dat het EAB over het algemeen 
bevredigend functioneert. Op sommige gebieden is door de toepassing van de instrumenten 
echter gebleken dat verdere verduidelijkingen nodig zijn. Deze hebben betrekking op:

- de definitie van “ne bis in idem”. In het verleden heeft het HvJ-EU de kwestie van de 
verplichte niet-erkenning op basis van het ne bis in idem-beginsel in artikel 3, lid 2, 
van het EAB duidelijk omschreven, waarbij de kwestie van “dezelfde feiten” en 
“tenuitvoerlegging van de sanctie” moest worden verduidelijkt;

- de kwestie van meerdere EAB’s uit verschillende lidstaten en hun rangorde;

- de kwestie van evenredigheid – de uitvaardiging van EAB’s voor lichte strafbare 
feiten in sommige lidstaten. Deze kwestie is behandeld in het EAB-handboek;

- de kwestie van aanvullende gronden voor niet-erkenning die niet uitdrukkelijk in het 
EAB-kaderbesluit zijn opgenomen en die verband houden met de grondrechten, zoals 
detentieomstandigheden of onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het HvJ-EU 
heeft verduidelijkt dat artikel 3 van het EVRM (artikel 4 van het Handvest) volledig 
van toepassing is op detentieomstandigheden en bepaalde basiswaarborgen voor een 
eerlijk proces, zoals onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht, 
waarbij het HvJ-EU een lichtere beoordelingsnorm hanteerde (niet flagrante 
rechtsweigering van het EHRM);

- wat de problemen met de definitie van rechterlijke autoriteit betreft, heeft het HvJ-EU 
verduidelijkt dat uitvaardigende autoriteiten alleen onafhankelijke aanklagers en 
rechters kunnen zijn. Eurojust heeft in dat verband een leidraad opgesteld voor de 
interpretatie van de verschillende nationale rechtsvervolgingsstelsels;

- de kwestie van dubbele strafbaarheid met betrekking tot de beoordeling van strafbare 
feiten die niet onder de lijst van 32 strafbare feiten vallen waarvoor dubbele 
strafbaarheid is uitgesloten;

- de kwestie van samenhang met andere instrumenten met betrekking tot de rechten van 
de verdachte, zoals de richtlijn betreffende vertolking en vertaling in strafprocedures, 
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de richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures en de richtlijn 
betreffende de toegang tot een advocaat, alsook met andere instrumenten voor 
wederzijdse erkenning, zoals Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 
27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning 
op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregelen zijn opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese 
Unie, of Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel;

- de kwestie van de gemeenschappelijke interpretatie van bepaalde EAB-begrippen, 
zoals een gemeenschappelijke interpretatie van EAB’s tijdens een strafprocedure (en 
het begrip “procesklaar”), de kwestie van bijkomende strafbare feiten, termijnen en 
kennisgevingsvereisten enz.

Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de rapporteur

Op basis van het bovenstaande wil de rapporteur het volgende onder de aandacht brengen:

a. Algemene aspecten

Het EAB-systeem is op grond van de beschikbare statistieken een succes en de bestaande 
beperkte problemen stellen dit niet ter discussie. Een van de belangrijkste meerwaardepunten 
is de toepasbaarheid op alle lidstaten van de EU. In dit verband moeten correcties en 
verbeteringen hiermee rekening houden en daarop voortbouwen.

b. Eerdere juridische kwesties en de rol van het HvJ-EU en andere “soft law”-instrumenten

Een aanzienlijk aantal open juridische vragen kan worden opgelost door samenwerking tussen 
nationale rechtbanken en het HvJ-EU door middel van prejudiciële vragen. Via deze weg 
werd onder meer een antwoord verstrekt voor de definitie van “uitvaardigende rechterlijke 
autoriteit” (rechtbanken en onafhankelijke aanklagers), werd de aandacht gevestigd op het 
verbod op foltering, onmenselijke en onterende behandeling met betrekking tot 
detentieomstandigheden en het belang van onafhankelijkheid van de nationale rechtsstelsels, 
werd het “ne bis in idem”-beginsel verduidelijkt, en werd ook het verband met andere 
instrumenten verduidelijkt (betreffende de erkenning van gevangenisstraffen) enz. Daarnaast 
zouden vragen uit het verleden ook kunnen worden opgehelderd via “soft law”-maatregelen 
zoals EAB-handleidingen, informatieve nota’s van Eurojust, en opleiding van rechters en 
deskundigen.

c. Dubbele strafbaarheid en verdere ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht

Dubbele strafbaarheid vormt in bepaalde gevallen een probleem, met name wat betreft de 
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verschillende interpretatie van de reikwijdte van de controle en de kwestie van de categorie 
van 32 strafbare feiten waarvoor geen controle hoeft plaats te vinden. Wat dit betreft, lijkt 
enige praktische en juridische verduidelijking noodzakelijk. In dit verband moet met het oog 
op verdere integratie een mogelijke uitbreiding van de lijst van 32 strafbare feiten worden 
overwogen (bijvoorbeeld haatmisdrijven of misdrijven tegen de openbare orde en de 
constitutionele integriteit van de lidstaten) of zelfs een andere benadering hiervoor in het 
kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel, met een zogeheten “negatieve lijst” 
zoals bepaald in de artikelen 27 en 28 van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
betreffende het EAB (COM(2001)0522 final). Daarin verklaarde de Commissie: “Volgens 
artikel 27 kan elke lidstaat een lijst opstellen van gedragingen met betrekking tot welke hij a 
priori verklaart geen Europese arrestatiebevelen ten uitvoer te zullen leggen (systeem van de 
“negatieve lijst”). In deze lijst kunnen slechts gedragingen worden opgenomen die in de 
lidstaat die hem opstelt niet, maar in andere lidstaten wel strafbaar zijn. Feiten die in de loop 
van de geschiedenis uit het strafrecht zijn gehaald (abortus, drugsgebruik, euthanasie…), zijn 
typische voorbeelden van wat in deze lijst zou kunnen worden opgenomen. Er moet immers 
van worden uitgegaan dat in dergelijke gevallen aan de depenalisering een democratisch debat 
in de betrokken lidstaat is voorafgegaan, zodat deze lidstaat niet langer bereid is bijstand te 
verlenen aan andere lidstaten die de betrokken gedragingen strafbaar blijven stellen. In de lijst 
kunnen ook meer algemene bepalingen worden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de leeftijd vanaf welke een strafbaar feit aan een persoon kan worden toegerekend. De in dit 
artikel bedoelde lijst van feiten moet aan het secretariaat-generaal van de Raad en aan de 
Commissie worden meegedeeld; hij wordt gepubliceerd. De betrokken lidstaat kan zich echter 
eerst drie maanden na de publicatie van de lijst of van een daarin aangebrachte wijziging op 
de in die lijst opgenomen uitzonderingen beroepen.”

d. Coherentie

De rapporteur is van mening dat een van de belangrijkste kwesties de coherentie van de 
toepassing is. Vaak gaat het niet om het EAB-kaderbesluit als zodanig, maar vooral om een 
andere interpretatie van bepaalde begrippen en om het feit dat de Commissie bepaalde 
richtsnoeren moet geven en, indien nodig, inbreukprocedures moet inleiden om tot een 
gemeenschappelijke interpretatie te komen.

In dit opzicht is het belangrijk dat er een duidelijke coherente visie op het strafrecht van de 
EU en wederzijdse erkenning in het strafrecht bestaat, waarbij ook rekening wordt gehouden 
met het bestaande niveau van harmonisatie van procedurele en grondrechten in het strafrecht. 
Een dergelijke coherente visie vereist dat dezelfde oplossing wordt toegepast in verschillende 
instrumenten voor wederzijdse erkenning, en individuele oplossingen vormen geen goede 
wetgeving en zijn evenmin nuttig voor beroepsbeoefenaars. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
het gebruik van verplichte en facultatieve gronden voor niet-erkenning in het EAB-
kaderbesluit, maar alleen facultatieve gronden in andere instrumenten, het systematisch 
gebruik en de definitie van een grond voor niet-erkenning van grondrechten en dezelfde 
catalogus van gronden voor niet-erkenning, enz. 

De vastgestelde coherentieproblemen moeten worden aangepakt door middel van praktische 
maatregelen (opleiding van beroepsbeoefenaars), soft law (handleidingen en aanbevelingen), 
mogelijk zeer gerichte wetgeving (definitie van rechterlijke autoriteit, ne bis in idem, 
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grondrechten, enz.) en aanvullende wetgeving (voorlopige hechtenis). Op middellange en 
lange termijn moet ook een EU-wetboek in strafzaken worden vastgesteld.

e. Opleiding

Opleiding is een van de belangrijkste elementen voor een adequate toepassing van het EAB. 
De afgelopen jaren hebben platforms als het ENJO met medefinanciering van de Commissie 
veel ondernomen, onder meer de invoering van speciale opleidingen voor rechters en 
aanklagers over EU-instrumenten voor wederzijdse erkenning en taalopleidingen. Helaas 
nemen niet alle lidstaten en vormingscentra voor de rechterlijke macht regelmatig deel aan 
dergelijke opleidingen. In dit verband moet een bijkomend EU-platform worden overwogen 
waarbij alle EU-lidstaten betrokken zijn en dat bedoeld is om informatie uit te wisselen en te 
leren, met inbegrip van een overzicht van de verschillende nationale EAB-jurisprudentie.

f. Harmonisatie van procedurele rechten en waarborgen en wederzijds vertrouwen

Vaak is het probleem niet het EAB-kaderbesluit als dusdanig, maar wel het gebrek aan 
wederzijds vertrouwen als gevolg van het gebrek aan harmonisatie van bepaalde 
gemeenschappelijke fundamentele procedurele rechten en normen. De zes richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten van verdachten, de richtlijn betreffende de rechten van 
slachtoffers en de harmonisatie van bepaalde strafbare feiten op grond van artikel 83, lid 1, 
VWEU hebben een zekere verwezenlijking met zich gebracht. Daarnaast moet echter 
prioritair aanvullende wetgeving worden beoordeeld op het gebied van ontvankelijkheid van 
bewijsmateriaal (het belang van gemeenschappelijke normen voor definitieve uitspraken en 
de wederzijdse erkenning ervan) en nog meer op het gebied van voorlopige hechtenis. Voor 
detentieomstandigheden tijdens voorlopige hechtenis bestaat er een rechtsgrondslag in 
artikel 82, lid 2, VWEU. Dergelijke normen moeten streven naar de hoogst mogelijke normen 
en niet naar de kleinste gemene deler. Er moet worden vermeden dat, zoals in sommige 
richtlijnen in het verleden het geval was, onduidelijke uitzonderingen worden gemaakt die de 
lidstaten ertoe aanzetten deze op een ruime manier te gebruiken (zoals beperkingen op het 
recht op een advocaat in de onderzoeksfase). In dit verband moet de Commissie met spoed de 
lidstaten waarschuwen die geen gemeenschappelijke normen hebben omgezet en moet ze 
indien nodig inbreukprocedures inleiden. Enkel de volledige naleving van gezamenlijk 
overeengekomen normen kan het wederzijds vertrouwen bevorderen.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 3, 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en 
artikel 82 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten1,

– gezien Kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 tot wijziging van 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ, Kaderbesluit 2005/214/JBZ, Kaderbesluit 2006/783/JBZ, 
Kaderbesluit 2008/909/JBZ en Kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de 
procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel 
van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet 
verschenen zijn tijdens het proces2,

– gezien de verslagen van de Commissie over de uitvoering van het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten 
(COM(2005)0063 en SEC(2005)0267, COM(2006)0008 en SEC(2006)0079, 
COM(2007)0407 en SEC(2007)0979 en COM(2011)0175 en SEC(2011)0430),

– gezien de herziene versie van het handboek voor de uitvaardiging en tenuitvoerlegging 
van een Europees aanhoudingsbevel,

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over de detentieomstandigheden in de EU3 
en zijn resolutie van 27 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende 
de herziening van het Europees aanhoudingsbevel4,

– gezien de routekaart uit 2009 van de Raad ter versterking van de procedurele rechten 
van verdachten en beklaagden in strafprocedures5,

– gezien Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 
2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures6,

– gezien Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

1 PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.
2 PB L 81 van 27.3.2009, blz. 24.
3 PB C 168 E van 14.6.2013, blz. 82.
4 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 135.
5 PB C 295 van 4.12.2009, blz. 3.
6 PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1.
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betreffende het recht op informatie in strafprocedures7,

– gezien Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in 
procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde 
op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en 
consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming8,

– gezien Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in 
strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een 
Europees aanhoudingsbevel9,

– gezien de in juni 2020 door de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement 
gepubliceerde studie over de Europese uitvoeringsanalyse van het Europees 
aanhoudingsbevel,

– gezien het verslag van de Commissie van 2 juli 2020 over de uitvoering van het 
kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel 
en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (COM(2020)0270),

– gezien de beoordeling van de Europese meerwaarde die in januari 2014 op verzoek van 
de EPRS ten aanzien van het Europees aanhoudingsbevel werd uitgevoerd,

– gezien het eindverslag van de Raad van 27 mei 2009 over de vierde wederzijdse 
evaluatieronde – de praktische toepassing van het Europees aanhoudingsbevel en de 
bijbehorende procedures voor overlevering tussen de lidstaten, 

– gezien het verslag van de Commissie van 26 september 2019 over de uitvoering van 
Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter 
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte 
te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire 
autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (COM(2019)0560), 

– gezien de conclusies van de Raad van 13 december 2018 over de wederzijdse erkenning 
in strafzaken – “Bevorderen van wederzijdse erkenning door vergroten van het 
wederzijds vertrouwen”10, 

– gezien de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) 
(COM(2020)0258),

– gezien Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust)11,

7 PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1.
8 PB L 294 van 6.11.2013, blz. 1.
9 PB L 297 van 4.11.2016, blz. 1.
10 PB C 449 van 13.12.2018, blz. 6.
11 PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138.
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– gezien het Facultatief Protocol van 2002 bij het VN-Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffıng,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het EAB een vereenvoudigde en versnelde procedure voor 
gerechtelijke overlevering is, die sinds de invoering ervan het belangrijkste en meest 
gebruikte instrument voor wederzijdse erkenning in strafzaken is;

B. overwegende dat het EAB een succes is en uitleveringen door overdrachten heeft 
vervangen; overwegende dat overdrachten tot gemiddeld 40 dagen zijn ingekort 
wanneer de betrokkene daar niet mee instemt;

C. overwegende dat de justitiële samenwerking in strafzaken in de EU gebaseerd is op 
wederzijdse erkenning, die is ingevoerd door de Europese Raad van Tampere van 1999; 
overwegende dat het Verdrag van Lissabon de prerogatieven van de EU aanzienlijk 
heeft gewijzigd en een expliciete rechtsgrond biedt in artikel 82 VWEU;

D. overwegende dat wederzijdse erkenning niet nieuw is, maar is ontwikkeld op het gebied 
van het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal (Cassis de Dijon-
logica);

E. overwegende dat onder wederzijdse erkenning wordt verstaan de rechtstreekse 
erkenning van rechterlijke beslissingen uit andere lidstaten, waarbij niet-erkenning de 
uitzondering vormt; overwegende dat dit ook samenwerking tussen de bevoegde 
justitiële autoriteiten inhoudt;

F. overwegende dat wederzijdse erkenning voortvloeit uit wederzijds vertrouwen op grond 
van een gemeenschappelijke interpretatie van de rechtsstaat en de grondrechten; 
overwegende dat versterking van het vertrouwen van cruciaal belang is voor een vlotte 
werking van het EAB;

G. overwegende dat het EAB de basis vormt voor de totstandbrenging van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht; overwegende dat onjuiste toepassing ervan desastreuze 
gevolgen kan hebben voor de werking van het Schengengebied;

H. overwegende dat een Unie van gelijkheid die bescherming biedt, de bescherming van 
alle slachtoffers van misdrijven moet waarborgen12;

I. overwegende dat de meeste kwesties in verband met de toepassing van het EAB door 
het HvJ-EU zijn verduidelijkt, onder meer het ne bis in idem-beginsel13, rechterlijke 

12 EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025).
13 C-261/09, Mantello.
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autoriteit14, voorrang en EU-harmonisatie15, onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht16, grondrechten17, dubbele strafbaarheid18 en de uitlevering van EU-burgers aan 
derde landen19;

J. overwegende dat dubbele strafbaarheid een begrip van internationale uitlevering is en 
nauwelijks verenigbaar is met wederzijdse erkenning; overwegende dat de lijst van 
strafbare feiten zonder toetsing van dubbele strafbaarheid moet worden herbekeken; 
overwegende dat de Commissie in haar oorspronkelijk voorstel heeft aangedrongen op 
een uitputtende lijst van strafbare feiten waarvoor overlevering kan worden geweigerd 
(“negatieve lijst”);

K. overwegende dat voor wederzijdse erkenning de harmonisatie van het materieel 
strafrecht en de bijbehorende procedures vereist is; overwegende dat de afgelopen jaren 
vooruitgang is geboekt, onder meer met de zes richtlijnen betreffende de procedurele 
rechten, Richtlijn 2012/29/EU betreffende de rechten van slachtoffers20 en de 
harmonisatie van strafbare feiten;

L. overwegende dat er problemen zijn met sommige bepalingen van Richtlijn 2013/48/EU 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat en het EAB;

M. overwegende dat andere instrumenten een aantal EAB-kwesties hebben verduidelijkt, 
zoals Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel21 en Verordening 
(EU) 2018/1805 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en 
confiscatiebevelen22;

N. overwegende dat wederzijdse erkenning vereist dat beroepsbeoefenaars worden 
opgeleid in het EU-recht; 

O. overwegende dat de facilitering en coördinatie door Eurojust een nuttig instrument voor 
wederzijdse erkenning blijkt te zijn; overwegende dat het mandaat van Eurojust los staat 
van het EOM;

P. overwegende dat uit de vergelijking van gegevens een stijgende tendens van het aantal 
EAB’s blijkt;

Q. overwegende dat een geharmoniseerde uitvoering van het EAB forumshoppen zal 
voorkomen;

Algemene beoordeling van de uitvoering van het EAB

14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; Gevoegde zaken C-508/18 en 
C-82/19 PPU, OG en PI.
15 C-399/11, Melloni of C-42/17, M.A.S. en M.B.
16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 Gevoegde zaken C-404/15 en C-659/15 PPU, Aranyosi en Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, arrest van 6 september 2016; C-191/16, Pisciotti, arrest van 10 april 2018; C-247/17 
Raugevicius, arrest van 13 november 2018 en C-897/19 PPU, Ruska Federacija, arrest van het Hof (Grote 
kamer) van 2 april 2020, etc.
20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 
21 PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1.
22 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1.
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1. wijst erop dat het EAB een belangrijke verwezenlijking en een doeltreffend en 
onmisbaar instrument is; merkt op dat het EAB de samenwerking op het gebied van 
overlevering aanzienlijk heeft verbeterd;

2. wijst op het bestaan van specifieke problemen; is van mening dat deze geen afbreuk 
doen aan het systeem;

3. merkt op dat deze problemen verband houden met de detentieomstandigheden, de 
evenredigheid, de uitvoering van vrijheidsstraffen23, termijnen24 en uitspraken bij 
verstek; erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie van dubbele strafbaarheid aan de 
orde is gesteld25;

4. merkt op dat problemen werden opgelost door een combinatie van soft law (EAB-
handboek), wederzijdse beoordelingen, bijstand van Eurojust, jurisprudentie van het 
HvJ-EU en aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 2009/299/JBZ en Richtlijn 
2013/48/EU);

5. wijst erop dat het EAB moet worden versterkt, aangezien alle lidstaten eraan 
deelnemen;

6. merkt op dat de Verdragen (Protocollen 21 en 22) twee lidstaten een bijzondere status 
verlenen – Ierland heeft een opt-in-optie en Denemarken neemt niet deel aan het 
strafrecht binnen de EU; benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor consistentie op 
het gebied van JBZ;

7. benadrukt dat het EAB niet mag worden misbruikt voor lichte strafbare feiten; dringt 
aan op het gebruik van minder ingrijpende rechtsinstrumenten; wijst erop dat de 
uitvaardigende autoriteiten evenredigheidscontroles moeten uitvoeren;

8. benadrukt dat volgens het HvJ-EU de weigering om een EAB uit te voeren een 
uitzondering vormt op de wederzijdse erkenning en strikt moet worden 
geïnterpreteerd26;

Aanbevelingen om de werking van het EAB te verbeteren

9. verzoekt de Commissie begrijpelijke gegevens te verstrekken, aangezien de bestaande 
gegevens verwarrend zijn en een verkeerd beeld kunnen geven van de (niet-)efficiëntie 
van EAB’s; verzoekt de lidstaten gegevens te verzamelen en door te geven aan de 
Commissie;

10. wijst erop dat een dubbele strafbaarheidscontrole de wederzijdse erkenning beperkt en 
volgens het HvJ-EU restrictief moet worden geïnterpreteerd; merkt op dat wederzijdse 
erkenning idealiter automatisch moet werken27;

11. verzoekt de Commissie gemeenschappelijke strafbare feiten in de lidstaten te analyseren 

23 CJEU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, onder verwijzing naar Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad.
26 Zie bijvoorbeeld zaak C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
27 Zie bijvoorbeeld de mededeling van de Commissie van 26 juli 2000 over de wederzijdse erkenning van 
definitieve beslissingen in strafzaken (COM(2000)0495).
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en na te gaan of het mogelijk is de lijst van strafbare feiten waarvoor geen toetsing van 
de dubbele strafbaarheid vereist is, uit te breiden; benadrukt het belang van het 
beoordelen van de opname van bijkomende strafbare feiten, zoals specifieke 
milieudelicten (bijv. milieudelicten vanaf schepen), haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de openbare orde en de constitutionele integriteit 
van de lidstaten, genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden; 

12. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om de drempel van drie jaar in 
artikel 2, lid 2, van het EAB te verlagen voor bepaalde strafbare feiten, zoals 
mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie; 

13. verzoekt de Commissie om, met het oog op verdere integratie, de vaststelling te 
beoordelen van een uitputtende lijst van strafbare feiten waarvoor overlevering kan 
worden geweigerd (“negatieve lijst”) ter vervanging van de lijst van 32 strafbare feiten; 

14. verzoekt de Commissie de begrippen bijkomende of verwante strafbare feiten te 
verduidelijken; 

15. benadrukt dat het belangrijk is om de taken en bevoegdheden van de instanties die 
betrokken zijn bij EAB-procedures nauwkeuriger te omschrijven en ervoor te zorgen dat 
zij gespecialiseerd zijn en praktische ervaring hebben; bevestigt dat een ruime 
beoordelingsmarge voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks verenigbaar is met 
wederzijdse erkenning; is van mening dat de beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele strafbaarheid; 

16. verzoekt de Commissie de omzetting van het EAB en andere instrumenten voor 
justitiële samenwerking te blijven beoordelen en indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden; 

17. verzoekt de lidstaten het EAB en alternatieve rechtsinstrumenten inzake strafzaken 
tijdig en naar behoren ten uitvoer te leggen; 

18. wijst op het zorgwekkende verslag van de Commissie over de uitvoering van Richtlijn 
2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in EAB-procedures; 
verzoekt de Commissie de naleving van de richtlijn door de lidstaten te blijven 
beoordelen en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles in 
overeenstemming is met de bepalingen ervan; 

19. verzoekt de lidstaten flexibiliteit aan de dag te leggen bij de EAB-taalregelingen; 

20. verzoekt de Commissie te zorgen voor een uniforme toepassing en doeltreffende 
monitoring van de termijnen; 

21. verzoekt de Commissie te zorgen voor voldoende financiële middelen voor Eurojust en 
het EJN om het EAB te vergemakkelijken en te coördineren; merkt op dat de 
begrotingsplannen van de Commissie ten aanzien van Eurojust zouden hebben geleid tot 
een stagnatie van de financiering ondanks een toegenomen werklast; 

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten te voorzien in passende financiering voor de 
opleiding van EAB-deskundigen, met inbegrip van politie, openbaar aanklagers, de 
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rechterlijke macht en advocaten van de verdediging; wijst op de waarde van de ENJO-
programma’s, zoals EAB-simulaties en taalcursussen; 

23. verzoekt de Commissie een opleidingsplatform op te zetten voor deskundigen en 
beroepsbeoefenaars op het gebied van instrumenten voor wederzijdse erkenning, met 
inbegrip van het EAB; bevestigt dat dit platform hun kennis moet verschaffen over de 
nauwe relatie tussen instrumenten, met inbegrip van een gemeenschappelijke ruimte 
voor de uitwisseling van ervaringen;

24. merkt op dat de samenwerking tussen autoriteiten, onder meer bij de naleving van de 
grondrechten, kan worden verbeterd door gebruik te maken van technologie en 
digitalisering; dringt aan op de ontwikkeling van een gecentraliseerde databank over de 
toepassing van het EAB op nationaal niveau (net als bij andere gebieden van het EU-
recht)28;

25. verzoekt de Commissie rekening te houden met de adviezen van de nationale 
parlementen overeenkomstig Protocol nr. 2, aangezien hun deelname een democratische 
controle op het strafrecht in de EU mogelijk maakt;

Aanbevelingen betreffende de grondrechten

26. verzoekt de lidstaten de verplichtingen van artikel 2 VEU na te komen (met betrekking 
tot menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
mensenrechten, met inbegrip van de rechten van minderheden);

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, lid 1, VEU van invloed kan zijn op de wederzijdse 
erkenning, de uitvoerende autoriteit volgens het HvJ-EU in elk concreet geval moet 
beoordelen of er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene na de 
overlevering het risico loopt dat zijn grondrechten worden geschonden; benadrukt dat 
het gebruik van artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op automatische niet-erkenning;

28. herhaalt het belang van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten, in de vorm van een interinstitutioneel akkoord dat bestaat uit een 
jaarlijkse onafhankelijke en empirisch onderbouwde evaluatie om na te gaan of alle EU-
lidstaten artikel 2 VEU naleven, plus landenspecifieke aanbevelingen;

29. verzoekt de Commissie te voorzien in aanvullende instrumenten inzake procedurele 
rechten, bijvoorbeeld op het gebied van ontvankelijkheid en detentieomstandigheden bij 
voorlopige hechtenis, met dezelfde of strengere normen dan die van de Raad van 
Europa, met inbegrip van termijnen voor voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste normen;

30. verzoekt de Commissie het ne bis in idem-beginsel te beoordelen en mogelijke 
wetgevingsmaatregelen voor te stellen;

31. verzoekt de lidstaten het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering te 
ratificeren;

32. wijst erop dat tekortkomingen in het EAB kunnen leiden tot ontzegging van toegang tot 

28 Zie de Europese uitvoeringsanalyse van de EPRS van juni 2020 over het EAB. 
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de rechter en tot gebrekkige bescherming van slachtoffers; benadrukt dat straffeloosheid 
als gevolg van tekortkomingen in de justitiële samenwerking zeer negatieve gevolgen 
heeft voor de rechtsstaat, de rechtsstelsels en de samenleving;

Naar een coherent EAB-rechtskader

33. wijst erop dat het EAB doeltreffend is; is echter van mening dat coherentie het grootste 
probleem is;

34. verzoekt de Commissie te zorgen voor een coherent beleid inzake wederzijdse 
erkenning om uiteenlopende antwoorden op dezelfde kwesties te vermijden;

35. verzoekt de Commissie een “cross-case” studie naar instrumenten uit te voeren om 
afwijkingen te voorkomen, net als bij de regels voor de overdracht van gevangenen en 
EAB’s;

36. wijst erop dat de coherentieproblemen moeten worden aangepakt door middel van 
praktische maatregelen (opleiding van beroepsbeoefenaars), soft law (handboeken en 
aanbevelingen), zeer gerichte wetgeving (definitie van rechterlijke autoriteit, 
ne bis in idem, grondrechten, enz.) en aanvullende wetgeving (voorlopige hechtenis);

37. beveelt op middellange termijn aan een EU-wetboek voor strafzaken te bevorderen om 
rechtszekerheid en coherentie te waarborgen;

Brexit

38. verzoekt de Commissie de onderhandelingen met het VK voort te zetten om de beste 
oplossing te vinden die doeltreffende samenwerking in strafzaken garandeert;

o

o o

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


