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III
(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG
KADERBESLUIT 2008/675/JBZ VAN DE RAAD
van 24 juli 2008
betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden
met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Dit kaderbesluit beoogt de lidstaten de minimumverplich
ting op te leggen rekening te houden met in andere lid
staten uitgesproken veroordelingen. Bijgevolg dient dit
besluit de lidstaten niet te beletten om, overeenkomstig
hun recht en wanneer zij over informatie beschikken,
rekening te houden met, bijvoorbeeld, de onherroepelijke
beslissingen van administratieve instanties tegen welker
beslissingen beroep openstaat voor de strafgerechten die
de schuld aan een strafbaar feit of een volgens het natio
naal recht als inbreuk op de rechtsvoorschriften strafbare
handeling vaststellen.

(4)

Sommige lidstaten verbinden gevolgen aan in andere lid
staten uitgesproken veroordelingen, terwijl in andere lid
staten alleen rekening wordt gehouden met door eigen
rechters uitgesproken veroordelingen.

(5)

Als grondregel moet gelden dat de lidstaten aan een in
een andere lidstaat uitgesproken veroordeling gevolgen
moeten verbinden die gelijkwaardig zijn aan de gevolgen
van een nationale veroordeling overeenkomstig het na
tionale recht, ongeacht of het volgens het nationale recht
om feitelijke gevolgen dan wel om procesrechtelijke of
materieelrechtelijke gevolgen gaat. Dit kaderbesluit be
oogt evenwel niet een harmonisatie tot stand te brengen
wat betreft de gevolgen die door de verschillende natio
nale wetgevingen aan het bestaan van eerdere veroorde
lingen worden verbonden, en de verplichting om reke
ning te houden met eerdere, in andere lidstaten uitge
sproken veroordelingen bestaat alleen voor zover volgens
het nationaal recht met eerdere veroordelingen in de lid
staat zelf rekening wordt gehouden.

(6)

In tegenstelling tot andere instrumenten richt dit kader
besluit zich niet op de tenuitvoerlegging in een bepaalde
lidstaat van rechterlijke beslissingen die in andere lidsta
ten zijn genomen, maar strekt het ertoe dat in het kader
van een nieuwe strafrechtelijke procedure in een lidstaat
aan eerdere, in een andere lidstaat uitgesproken veroor
delingen gevolgen kunnen worden verbonden voor zover
volgens het nationale recht van die lidstaat ook aan eer
dere veroordelingen in de lidstaat zelf gevolgen worden
verbonden.

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 31 en artikel 34, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te handhaven
en te ontwikkelen. Te dien einde is het nodig dat ge
gevens betreffende de in de lidstaten uitgesproken ver
oordelingen buiten de lidstaat van veroordeling in aan
merking kunnen worden genomen ter voorkoming van
nieuwe strafbare feiten en in het kader van een nieuwe
strafrechtelijke procedure.

(2)

Op 29 november 2000 heeft de Raad overeenkomstig de
conclusies van de Europese Raad van Tampere zijn goed
keuring gehecht aan een programma van maatregelen om
uitvoering te geven aan het beginsel van wederzijdse
erkenning van strafrechtelijke beslissingen (2). Dit pro
gramma behelst de „aanneming van één of verscheidene
instrumenten tot vaststelling van het beginsel dat de
rechter van een lidstaat bij de beoordeling van het straf
rechtelijk verleden van de dader, de vaststelling van reci
dive en de bepaling van strafmodaliteiten en executiemo
daliteiten rekening moet kunnen houden met onherroe
pelijke strafrechtelijke beslissingen in andere lidstaten”.

(1) Advies van het Europees Parlement van 27 september 2006 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) PB C 12 van 15.1.2001, blz. 10.
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Daarom houdt dit kaderbesluit niet de verplichting in om
met deze eerdere veroordelingen rekening te houden
wanneer, bijvoorbeeld, de uit hoofde van de toepasselijke
instrumenten verkregen informatie niet toereikend is,
wanneer in de lidstaat zelf geen veroordeling had kunnen
worden uitgesproken met betrekking tot de handeling die
tot de eerdere veroordeling heeft geleid of wanneer de
eerder opgelegde straf in het eigen rechtsstelsel niet be
staat.

(7)

De gevolgen die aan veroordelingen uit andere lidstaten
worden verbonden, moeten gelijkwaardig zijn aan de ge
volgen die aan nationale veroordelingen verbonden wor
den, en zulks tijdens de fase die aan het strafproces
voorafgaat, tijdens het strafproces zelf en bij de tenuit
voerlegging van het vonnis.

(8)

Wanneer tijdens een strafrechtelijke procedure in een lid
staat informatie over een in een andere lidstaat uitge
sproken eerdere veroordeling beschikbaar is, moet zoveel
mogelijk worden vermeden dat de betrokkene minder
gunstig wordt behandeld dan indien de eerdere veroorde
ling een nationale veroordeling was geweest.

(9)

Artikel 3, lid 5, dient onder andere in het licht van
overweging 8 zodanig te worden geïnterpreteerd dat in
dien de nationale rechter, op grond van een in een an
dere lidstaat uitgesproken eerdere veroordeling, oordeelt
dat een bepaalde strafmaat gezien de omstandigheden
van de dader binnen de grenzen van het nationale recht
onevenredig hard voor de dader zou zijn en het doel van
de sanctie met een lagere straf kan worden bereikt, hij de
strafmaat kan verminderen, indien een dergelijke straf
maatvermindering in louter nationale zaken mogelijk
zou zijn.
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(12)

De grondrechten en de beginselen die zijn erkend in
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
en zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie, worden in dit kaderbesluit geëer
biedigd.

(13)

Dit kaderbesluit laat de verscheidenheid aan nationale
oplossingen en procedures die nodig is om rekening te
kunnen houden met een eerdere veroordeling in een
andere lidstaat, onverlet. Het feit dat de mogelijkheid
tot herziening van een eerdere veroordeling uitgesloten
is, dient een lidstaat niet te beletten zo nodig een besluit
te nemen dat ertoe strekt aan die eerdere veroordeling
gelijkwaardige rechtsgevolgen te verbinden. De termijnen,
procedures en formaliteiten voor het nemen van een
dergelijk besluit mogen evenwel niet zodanig zijn dat
het onmogelijk wordt aan een eerdere veroordeling in
een andere lidstaat gelijkwaardige rechtsgevolgen te ver
binden.

(14)

Een vonnis of de tenuitvoerlegging daarvan wordt onder
meer doorkruist indien de bij het eerdere vonnis opge
legde sanctie volgens het nationale recht van de tweede
lidstaat moet opgaan of moet worden opgenomen in een
andere sanctie, die vervolgens daadwerkelijk ten uitvoer
dient te worden gelegd, voor zover de eerste straf niet
reeds ten uitvoer is gelegd of de tenuitvoerlegging ervan
niet is overgedragen aan de tweede lidstaat,

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Voorwerp

(10)

(11)

Dit kaderbesluit vervangt de bepalingen van artikel 56
van het Europees Verdrag van 28 mei 1970 inzake de
internationale geldigheid van strafvonnissen, inzake de
voorwaarden waaronder rekening wordt gehouden met
strafvonnissen, in de betrekkingen tussen de lidstaten
die partij zijn bij dat Verdrag.

In dit kaderbesluit wordt het in artikel 2 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie en artikel 5 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vast
gelegde subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd, aangezien de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen van de lidstaten wordt beoogd, die niet
voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en
een gecoördineerd optreden op het niveau van de Euro
pese Unie vereist. Overeenkomstig het in artikel 5 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat dit kaderbesluit niet verder
dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

1.
Dit kaderbesluit heeft ten doel de voorwaarden vast te
stellen waaronder in een strafrechtelijke procedure in een lid
staat tegen een persoon rekening wordt gehouden met eerdere
veroordelingen die in andere lidstaten wegens andere feiten
tegen de betrokkene zijn uitgesproken.

2.
Dit kaderbesluit laat de verplichting tot eerbiediging van
de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, die is
neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, onverlet.

Artikel 2
Definities
In dit kaderbesluit wordt onder „veroordeling” verstaan: elke
definitieve beslissing van een strafgerecht waarbij wordt vastge
steld dat een persoon schuldig is aan een strafbaar feit.
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Artikel 3
Wijze waarop in een nieuwe strafrechtelijke procedure
rekening wordt gehouden met een in een andere lidstaat
uitgesproken veroordeling
1.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat in een strafrechtelijke pro
cedure tegen een persoon rekening wordt gehouden met in
andere lidstaten tegen de betrokkene uitgesproken, eerdere ver
oordelingen wegens andere feiten, waarover krachtens de gel
dende rechtsinstrumenten inzake wederzijdse rechtsbijstand of
inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister infor
matie is verkregen, zulks voor zover in de lidstaat zelf met
eerdere veroordelingen rekening wordt gehouden, en dat aan
die in andere lidstaten uitgesproken eerdere veroordelingen
rechtsgevolgen worden verbonden, gelijkwaardig aan die welke
de nationale wetgeving verbindt aan eerdere veroordelingen in
de lidstaat zelf.
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een beperking zou inhouden bij het opleggen van een straf in
de nieuwe procedure.
De lidstaten zien er evenwel op toe dat eerdere, in andere lid
staten uitgesproken veroordelingen door rechters in dergelijke
gevallen anderszins in aanmerking kunnen worden genomen.
Artikel 4
Verhouding tot andere rechtsinstrumenten
Dit kaderbesluit vervangt artikel 56 van het Europees Verdrag
van 28 mei 1970 inzake de internationale geldigheid van straf
vonnissen wat betreft de betrekkingen tussen de lidstaten die
partij zijn bij dat verdrag, onverminderd de toepassing ervan in
de betrekkingen tussen de lidstaten en derde landen.
Artikel 5

2.
Lid 1 is van toepassing tijdens de fase die aan het straf
proces voorafgaat, tijdens het strafproces zelf en bij de tenuit
voerlegging van de veroordeling, met name wat betreft de gel
dende procesrechtelijke regels, inclusief die met betrekking tot
de voorlopige hechtenis, de kwalificatie van het strafbare feit, de
soort opgelegde straf en de strafmaat, en wat betreft de regels
inzake de tenuitvoerlegging van de beslissing.
3.
De inaanmerkingneming van in andere lidstaten uitgespro
ken eerdere veroordelingen als bedoeld in lid 1, leidt er niet toe
dat eerdere veroordelingen of eventuele besluiten betreffende de
tenuitvoerlegging daarvan door de lidstaat die de procedure uit
voert, erdoor worden doorkruist, ingetrokken of herzien.
4.
Overeenkomstig lid 3 is lid 1 niet van toepassing voor
zover, indien de eerdere veroordeling een nationale veroordeling
was geweest van de lidstaat die de nieuwe procedure voert, de
inaanmerkingneming van de eerdere veroordeling er overeen
komstig het nationale recht van die lidstaat toe zou hebben
geleid dat de eerdere veroordeling of een eventuele beslissing
betreffende de tenuitvoerlegging daarvan wordt doorkruist, in
getrokken of herzien.
5.
Indien het strafbare feit waarover de nieuwe procedure
wordt gevoerd, gepleegd is voordat de eerdere veroordeling is
uitgesproken of volledig ten uitvoer is gelegd, hebben de leden
1 en 2 niet tot gevolg dat vereist wordt dat lidstaten hun
nationale voorschriften betreffende het opleggen van straffen
toepassen, wanneer het toepassen van die voorschriften op in
een andere lidstaat uitgesproken veroordelingen voor de rechter

Uitvoering
1.
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op
15 augustus 2010 aan dit kaderbesluit te voldoen.
2.
De lidstaten delen het secretariaat-generaal van de Raad en
de Commissie de tekst mede van de bepalingen waarmee zij
hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun na
tionaal recht omzetten.
3.
Op basis van die informatie dient de Commissie, uiterlijk
op 15 augustus 2011 bij het Europees Parlement en de Raad
een verslag in over de toepassing van dit kaderbesluit, dat zo
nodig vergezeld gaat van wetgevingsvoorstellen.
Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
B. HORTEFEUX

