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Nr . C 191 /1

(Besluiten aangenomen krachtens titel VI van bet Verdrag betreffende de Europese Unie)

TOELICHTING OP HET VERDRAG BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE

FINANCIËLE BELANGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

(Goedgekeurd door de Raad op 26 mei 1997)
97/C 191 /01

VERDRAG

betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
I.

VOORGESCHIEDENIS

De bescherming van de financiële belangen is een
prioriteit die al vele jaren bijzondere aandacht krijgt
van de regeringen en de parlementen van de lidstaten
alsmede van de communautaire instellingen . Sinds de
jaren zestig zijn dan ook acties op dit gebied onder
nomen . Op 10 augustus 1976 heeft de Commissie
een ontwerp-verdragO ) ingediend houdende wijziging
van de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen teneinde een gemeenschappelijke
regeling aan te nemen voor de strafrechtelijke
bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschappen en de vervolging van inbreuken
tegen de bepalingen van die verdragen; over dat
ontwerp-verdrag zijn in de loop van de jaren tachtig
langdurige besprekingen gevoerd .
Sinds het eind van de jaren tachtig zijn de acties op
dit gebied opgevoerd en is men zich gaan beraden
over de kwestie van de rechtsbescherming op het vlak
van zowel het Gemeenschapsrecht als het nationale
recht .

Op 21 september 1989 heeft het Hof van Justitie bij
zijn arrest in zaak 68/88 ( 2 ) bepaald dat de lidstaten
verplicht zijn om de bescherming van de communau
taire belangen gelijk te stellen met hun eigen begro
tingsbelangen en om een systeem van doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties in te voeren.
Van zijn kant heeft de Raad (Justitie ) in zijn resolutie
van 13 november 1991 ( 3 ) verklaard dat „ de onder
linge samenwerking tussen de lidstaten bij de voorko
ming en bestrijding van gedragingen waardoor op
frauduleuze wijze nadeel wordt toegebracht aan de
financiële belangen van de Gemeenschappen, is
gebaat bij een normcompatibiliteit van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
voor de bestraffing van dergelijke gedragingen " en de
(') PB nr. C 222 van 22 . 9 . 1976 , blz . 2 .

(2 ) Jurisprudentie 1989, blz. 2965 .
( 3 ) PB nr . C 328 van 17. 12 . 1991 , blz . 1 .

Commissie verzocht „ een rechtsvergelijkende studie te
verrichten naar de hierboven bedoelde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten,
teneinde na te gaan of er maatregelen dienen te
worden genomen om tot een grotere compatibiliteit
van die bepalingen te geraken "; deze studie is bekend
als het verslag Delmas Marty.

Voordien had de Commissie reeds op eigen initiatief
een vergelijkende studie verricht naar de stelsels van
administratieve en strafrechtelijke sancties van de
lidstaten, alsmede naar de algemene beginselen van
het stelsel van communautaire sancties . Uit de resul

taten van deze studie, die in juli 1993 door de
Commissie aan de Raad en het Parlement zijn toege
zonden (4), blijkt dat er een behoefte bestaat aan een
normatief optreden op deze beide gebieden .

In oktober 1992 heeft het Britse voorzitterschap aan
de in het kader van de Europese politieke samenwer
king ingestelde ad-hoc groep van de Raad „ Straf
recht/Gemeenschapsrecht " een ontwerp van een inter
gouvernementele verklaring voorgelegd over de
bestrijding van fraude die de financiële belangen van
de Gemeenschappen schaadt.
De Europese Raad van Kopenhagen van 21 en
22 juni 1993 had duidelijk onderstreept dat de
bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschappen moet worden versterkt in het kader
van de nieuwe bepalingen van het Verdrag betref
fende de Europese Unie (VEU) en „ heeft de Commis
sie verzocht om uiterlijk in maart 1994 voorstellen in
te dienen ".

Tijdens de eerste zitting na de inwerkingtreding van
het Verdrag betreffende de Europese Unie ( 5 ) heeft de
Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken ) (JBZ ) in zijn
op 29 en 30 november 1993 aangenomen resolutie
betreffende de bescherming van de financiële belan
( 4 ) Werkdocument van de Commissiediensten : SEC(93 ) 1172
van 16 juli 1993 .
( 5 ) PB nr . C 224 van 31 . 8 . 1992 .
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gen van de Gemeenschap verklaard dat het hem
passend leek te onderzoeken „ welke maatregelen
geboden zijn om tot een grotere compatibiliteit te
geraken van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen van de lidstaten inzake de bestrijding van
gedragingen waardoor op frauduleuze wijze nadeel
wordt toegebracht aan de financiële belangen van de
Gemeenschappen " .
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schappen uit hoofde van het nationale strafrecht uit
te werken op basis van het Britse ontwerp voor een
gemeenschappelijk optreden en van het door de Com
missie ingediende ontwerp-verdrag, daarbij rekening
houdend met richtsnoeren die de Raad heeft vastge
steld .

Op basis van deze resolutie heeft de Europese Raad
te Essen van 9 en 10 december 1994 de Raad JBZ
verzocht zijn besprekingen actief voort te zetten zodat

De groep Strafrecht/Gemeenschapsrecht, die aan het
eind van een informele bijeenkomst van de ministers
van Justitie te Rome in november 1990 is ingesteld
om zich met name bezig te houden met de rechtsbe
scherming van de financiële belangen van de Gemeen
schappen, heeft in de eerste helft van 1994 een
uitvoerige bespreking gewijd aan de 17 aanbevelingen
van het verslag Delmas Marty .

in de eerste helft van 1995 terzake een besluit kan

worden genomen over een gemeenschappelijk optre
den, c.q. een verdrag kan worden opgesteld .
Op 9 en 10 maart 1995 heeft de Raad JBZ een
politiek akkoord bereikt over de wenselijkheid om
eerst een autonoom rechtsinstrument over een aantal

kernpunten uit te werken en later door te gaan met
de werkzaamheden voor een vollediger instrument ( 3 ).
Dit instrument moet betrekking hebben op: de defini
tie van fraude, de noodzaak om gevallen van fraude
strafbaar te stellen, aangepaste strafrechtelijke sanc
ties, regels inzake de rechtsmacht van de lidstaten,
uitlevering en strafrechtelijke aansprakelijkheid van
ondernemingshoofden .

Tegelijkertijd zijn de activiteiten inzake rechtsbescher
ming van de financiële belangen tegen fraude concreet
verwoord in artikel 209 A van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap ( EG-Ver
drag), betreffende de bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschap, alsmede in titel VI
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betref
fende de samenwerking op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken .

De groep Strafrecht/Gemeenschapsrecht heeft haar
besprekingen onder het Griekse, het Duitse en daarna
het Franse voorzitterschap voortgezet aan de hand
van de twee voornoemde ontwerpen ( Brits ontwerp
voor een gemeenschappelijk optreden, ontwerp-ver
drag van de Commissie ), die zijn aangevuld met de
compromisteksten van het Duitse en het Franse voor
zitterschap .

In verband hiermee heeft het Verenigd Koninkrijk op
3 maart 1994 een ontwerp ingediend voor een
gemeenschappelijk optreden betreffende de bescher
ming van de financiële belangen van de Gemeen
schappen, met daarin een verdere ontwikkeling van
de ideeën als vervat in de bovengenoemde ontwerp
verklaring van het Britse voorzitterschap op basis van
de bepalingen van titel VI van het Verdrag betref
fende de Europese Unie .

De Europese Raad van Korfoe van 24 en 25 juni
1994 heeft naar aanleiding van het verslag van het
Griekse voorzitterschap over de bestudering van de
aanbevelingen van het verslag van mevrouw Delmas
Marty, de Raad JBZ verzocht om overeenstemming te
bereiken over de strafrechtelijke bestrijding van
fraude en hem hierover tijdens zijn volgende bijeen
komst in Essen verslag uit te brengen.
Parallel daarmee heeft de Commissie op 11 juli 1994
een ontwerp ingediend van een akte van de Raad
houdende opstelling van het verdrag betreffende de
bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschappen. Dit ontwerp (') ging vergezeld van
een voorstel voor een verordening van de Raad
inzake de bescherming van de financiële belangen van
de Gemeenschappen, welk voorstel onder het EG
Verdrag valt.
In zijn resolutie van 6 december 1994 (2 ), die onder
Duits voorzitterschap is aangenomen, heeft de Raad
gevraagd om een rechtsinstrument voor de bescher
ming van de financiële belangen van de Gemeen
(') COM(94 ) 214 der . van 15 juni 1994 .
( 2 ) PB nr . C 355 van 14 . 12 . 1994 , blz . 2 .

De Raad JBZ heeft op 20 en 21 juni 1995 te
Luxemburg compromissen uitgewerkt, waarna de
Europese Raad van Cannes van 26 en 27 juni 1995
heeft geconstateerd dat er overeenstemming heerste
over de tekst van het verdrag.

II .

BEGINSELEN VAN HET VERDRAG

Dit verdrag is ontstaan uit de constatering dat fraude
ten nadele van de Gemeenschapsbegroting een steeds
zorgwekkender karakter krijgt.
Een voorbeeld hiervan is dat de Europese Commissie
naar aanleiding van haar jaarverslag voor 1994
betreffende de bestrijding van fraude ten nadele van
de financiële belangen van de Gemeenschappen gewe
zen heeft op de ernst van die fraude en op de omvang
van de schade die aan de begroting van de Gemeen
schappen is berokkend . De begroting van de Gemeen
schap voor 1995 beloopt meer dan 70 miljard ecu.
De fraude die voor 1994 geconstateerd is
( ) Op 27 september 1996 werd een eerste protocol bij het
Verdrag opgesteld ( PB nr . C 313 van 23 . 10 . 1996 , blz . 1 ).
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via mededelingen en andere bronnen van informatie,
beloopt één miljard drieëndertig miljoen ecu , d.w.z .
1,5% van de totale begroting van 1994 .
Uiteraard is fraudebestrijding in eerste instantie de
taak van de lidstaten, die de nodige maatregelen
moeten treffen voor doeltreffender preventie en
beteugeling van fraude en voor terugvordering van de
ingevolge onregelmatigheden en fraude verloren
gegane bedragen.
Het is namelijk de taak van de nationale autoriteiten
om de ontvangsten te innen en het gros van uitgaven
te beheren . Overeenkomstig artikel 5 van het EG
Verdrag moeten de lidstaten het Gemeenschapsrecht

toepassen en de nakoming van de uit het Verdrag
voortvloeiende verplichtingen verzekeren .
Voorts wordt in artikel 209 A van het Verdrag het
volgende bepaald :

„ De lidstaten nemen ter bestrijding van fraude waar
door de financiële belangen van de Gemeenschap
worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke
zij treffen ter bestrijding van fraude waardoor hun
eigen financiële belangen worden geschaad .

Nr . C 191 /3

Niettemin wordt het noodzakelijk het repressieve
instrumentarium van de lidstaten te versterken, gelet
op de transnationale dimensie van een groot deel van
de fraude, de ontwikkeling van financiële misdrijven
via criminele organisaties die de tekortkomingen van
de verschillende rechtsstelsels weten te exploiteren en
die hun ongeoorloofde activiteiten in alle lidstaten,
alsmede in derde landen organiseren en verspreiden .
Weliswaar bestaan er in de lidstaten reeds op talrijke
terreinen strafrechtelijke bepalingen ter bescherming
van de financiële belangen van de Gemeenschappen,
maar door middel van vergelijkende studies zijn lacu
nes en onverenigbaarheden geconstateerd die schade
lijk zijn voor de beteugeling van de fraude en voor de
justitiële samenwerking in strafzaken tussen lidsta
ten .

Dit verdrag heeft dus, gelet op de huidige bevoegd
heidsverdeling tussen de lidstaten en de Gemeen
schappen, tot doel te zorgen voor een grotere compa
tibiliteit tussen de strafrechtelijke bepalingen van de
lidstaten, via de invoering van minimale strafnormen,
teneinde de bestrijding van fraude ten nadele van de
financiële belangen van de Gemeenschappen doeltref
fender en nog meer afschrikkend te maken en de
samenwerking in strafzaken tussen de lidstaten te
versterken .

Onverminderd andere bepalingen van dit Verdrag
coördineren de lidstaten hun optreden om de finan
ciële belangen van de Gemeenschap tegen fraude te
beschermen. Zij stellen daartoe met de hulp van de
Commissie een nauwe en geregelde samenwerking
tussen hun bevoegde overheidsdiensten .".

Artikel 209 A bevestigt aldus het gelijkstellingsbegin
sel dat het Hof van Justitie in zaak 68/88 heeft
uiteengezet, en voorziet uitdrukkelijk in het beginsel
van een nauwe en geregelde samenwerking tussen de
lidstaten, met de hulp van de Commissie, om de
financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude
te beschermen .

Voorts wordt in artikel K.l , aanhef en onder 5 , het
volgende bepaald :

„ Met het oog op de verwezenlijking van de doelstel
lingen van de Unie, met name het vrije verkeer van
personen, en onverminderd de bevoegdheden van de
Europese Gemeenschap, beschouwen de lidstaten de
volgende gebieden als aangelegenheden van gemeen
schappelijk belang:
— bestrijding van fraude van internationale omvang,
voorzover dit gebied niet onder de punten 7 tot
en met 9 valt " ( justitiële samenwerking in strafza
ken, douanesamenwerking en politiële samenwer
king).

In artikel K.l , onder 7, wordt de justitiële samenwer
king in strafzaken daaraan toegevoegd als aangele
genheid van gemeenschappelijk belang.

Aldus verbinden de lidstaten zich er via dit instru

ment, uitgaande van één enkele definitie van fraude,
principieel toe om als strafbare feiten aan te merken
( artikel 1 ) de gedragingen die als frauduleus worden
omschreven ten opzichte van de begroting van de
Gemeenschappen en om te voorzien in strafrechtelijke
sancties, waaronder vrijheidsstraffen, die ten minste
in geval van ernstige fraude tot uitlevering aanleiding
kunnen geven ( artikel 2 ).
Bovendien moeten de lidstaten de nodige maatregelen
treffen opdat ondernemingshoofden of personen met
beslissingsbevoegdheid in bepaalde gevallen strafrech
telijk aansprakelijk kunnen worden gesteld ( arti
kel 3 ).

Dit verdrag ( artikel 4 ) legt de regels inzake de rechts
macht van de lidstaten vast en voorziet tevens in

nieuwe regels inzake uitlevering en vervolging ( arti
kel 5 ).

Bovendien bevestigt het verdrag ( artikel 6 ) uitdrukke
lijk het beginsel van een versterkte strafrechtelijke
justitiële samenwerking tussen lidstaten, met name bij
transnationale fraude .

In artikel 7 van het verdrag wordt erop gewezen dat
de „ ne bis in idem "-regel moet worden toegepast.

Artikel 8 preciseert onder welke voorwaarden het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
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bevoegd zal zijn om de geschillen tussen de lidstaten
en tussen lidstaten en de Commissie te regelen .
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in twee onderscheiden maar homogene defini
ties van fraude, de ene wat de uitgaven betreft
en de andere wat de ontvangsten betreft.

Artikel 9 formuleert het beginsel dat dit verdrag de
lidstaten niet verbiedt om in hun nationale rechtsorde

bepalingen aan te nemen die strenger zijn dan de
verplichtingen uit hoofde van het verdrag.
In artikel 10 wordt een systeem van informatie tussen
de lidstaten en de Commissie ingesteld .
Zoals dat het geval is voor de overeenkomst die
krachtens artikel K.3 , lid 2, onder c ), van het Verdrag
betreffende de Europese Unie worden opgesteld,
wordt geen enkel ander voorbehoud toegestaan dan
die welke uitdrukkelijk in het verdrag worden
genoemd.

III . OPMERKINGEN OVER DE ARTIKELEN

1 . * Artikel 1 : definitie van fraude en strafbaarstel
ling
In artikel 1 van het verdrag wordt voor het
eerst voor alle lidstaten een gemeenschappe
lijke definitie opgenomen van fraude ten koste
van de financiële belangen van de Gemeen
schappen ( hierna „ fraude " te noemen ). Het
essentiële belang van dit resultaat wordt ver
strekt door het feit dat Verordening ( EG,
Euratom ) nr . 2988/95 van de Raad van 18 de
cember 1995 inzake de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeen
schappen (') met betrekking tot de communau
taire administratieve sancties, in de overwegin
gen eenzelfde definitie van frauduleuze gedra
gingen geeft als in dit artikel .

Onder voorbehoud van artikel 2 , lid 2 , legt dit
artikel aan de lidstaten een algemene verplich
ting op om de in het artikel beschreven frau
duleuze gedragingen voornamelijk als strafbare
feiten aan te merken om te zorgen voor een
gemeenschappelijke minimale beteugeling van
de door de marktdeelnemers in de verschil

lende lidstaten gepleegde fraude . Aldus zal het
afschrikkende effect van fraudebeteugeling ten
volle gegarandeerd zijn .
1.1 .

Lid 1

Om rekening te kunnen houden met verschil

Onder uitgaven worden niet alleen de subsi
dies en steunmaatregelen verstaan die recht
streeks door de algemene begroting van de
Gemeenschappen worden beheerd, maar ook
de uitgaven die voorkomen in de door of voor
de Gemeenschappen beheerde begrotingen.
Het gaat voornamelijk om subsidies die ver
strekt worden door het Europees Oriëntatie
en Garantiefonds voor de landbouw, maar
ook om subsidies en steunmaatregelen van de
structuurfondsen : Europees Sociaal Fonds, Eu
ropees Fonds voor regionale ontwikkeling,
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
landbouw, afdeling Oriëntatie, Financierings
instrument voor de oriëntatie van de visserij ,
Cohesiefonds . Voorts gaat het om het door de
Commissie en de Europese Investeringsbank
beheerde Ontwikkelingsfonds . Tenslotte gaat
het ook om bepaalde niet in de begroting
opgenomen fondsen die voor eigen rekening
beheerd worden door communautaire organen
die niet de status van instelling hebben, zoals
het Europees Centrum voor de ontwikkeling
van de beroepsopleiding of het Europees
Milieuagentschap . Deze verschillende steun
maatregelen en subsidies, die niet voor per
soonlijk gebruik bestemd zijn, hebben in het
algemeen ten doel het gemeenschappelijk land
bouwbeleid te financieren, bij te dragen tot de
renovatie van de structuren in de economische,
sociale of culturele sector, of om de samen
hang ervan binnen de Unie te versterken.

Onder ontvangsten worden verstaan de ont
vangsten afkomstig uit de eerste twee catego
rieën van eigen middelen als bedoeld in arti
kel 2 , lid 1 , van Besluit 94/728/EG van de
Raad van 31 oktober 1994 betreffende het

stelsel van eigen middelen van de Europese
Gemeenschappen ( 2 ), namelijk de heffingen op
het handelsverkeer met derde landen in het

kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid, alsmede de bijdragen die in het kader van
de gemeenschappelijke ordening der markten
voor suiker zijn vastgesteld, enerzijds, en de
douanerechten op het handelsverkeer met
derde landen anderzijds. Daaronder vallen niet
de ontvangsten uit de toepassing van een uni
form percentage op de BTW-grondslag van de
lidstaten, aangezien de BTW geen eigen middel
is dat rechtstreeks voor de Gemeenschappen
wordt geïnd . Daaronder vallen evenmin de
ontvangsten uit de toepassing van een uniform
percentage op de som van de BNP's van de
lidstaten .

lende soorten fraude voorziet artikel 1 , lid 1 ,
(M PB nr . L 312 van 23 . 12 . 1995 , blz. 1 .

( 2 ) PB nr . L 293 van 12 . 11 . 1994 , blz . 9 .
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Voor deze twee gebieden zijn de gemeenschap
pelijke elementen in de definitie van fraude :
het opzettelijke karakter van de handeling of

1.3 .

Nr. C 191 /5

Lid 3

Luidens dit lid zijn het opstellen of verstrekken
van valse, onjuiste of onvolledige verklaringen
of documenten met het in lid 1 genoemde
gevolg, gedragingen die strafbaar moeten wor

het verzuim waaruit de fraude bestaat en de
voornaamste bestanddelen van de frauduleuze

gedragingen .

den gesteld .

Het opzettelijke karakter moet betrekking heb
ben op alle bestanddelen van het strafbaar feit,
vooral de handeling en het gevolg.

In beginsel moeten deze gedragingen als zoda
nig strafbaar worden gesteld; volgens die
hypothese worden personen die aan zulke han
delingen of verzuimen schuldig worden geacht,
als daders of mededaders vervolgd .

De voornaamste bestanddelen van frauduleuze

gedragingen bestaan voornamelijk in het
gebruik van valse documenten , in het achter
houden van informatie in strijd met een speci
fieke verplichting die voortvloeit uit bijzondere
rechtsbepalingen of ook nog in het wederrech
telijk aanwenden van middelen .

Voorzover deze gedragingen niet als zodanig
door de lidstaten strafbaar worden gesteld,
moeten zij ten minste kunnen worden vervolgd
op grond van poging tot, medeplichtigheid aan
of aansporing tot fraude . In deze context ver
wijzen de begrippen poging, medeplichtigheid
en aansporing naar de definities die de natio
nale strafwetgevingen daarvan geven .

Het onderscheid tussen fraude inzake uitgaven
en fraude inzake ontvangsten betreft voorna
melijk het gevolg: „ het onrechtmatig innen of
achterhouden van middelen "

Het opzettelijke karakter moet betrekking heb
ben op alle bestanddelen, inclusief de hande
ling en het gevolg.

in het eerste

geval en het „ wederrechtelijk verminderen van
middelen " in het tweede geval . Bovendien is
het gevolg van het onrechtmatig innen en
achterhouden niet vereist voor wat het weder

1.4 .

rechtelijk aanwenden van middelen inzake uit
gaven betreft; dit kan worden verklaard door
het feit dat de wederrechtelijke aanwending
bestaat in een slecht gebruik van de middelen
die, naar verondersteld wordt, hoewel recht
matig toegekend, vervolgens zijn verspild of
gebruikt voor andere doeleinden dan die waar
voor zij zijn gestort. Zulke wederrechtelijke
aanwendingen kunnen geacht worden gelijk te
zijn aan een onrechtmatig achterhouden .

1.2 .

Het opzettelijke karakter kan het gevolg zijn
van objectieve feitelijke omstandigheden; deze
formulering die overgenomen is uit artikel 3 ,
lid 3 , van het op 16 december 1988 in Wenen
aangenomen Verdrag van de Verenigde Naties
tegen sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen en uit artikel 1 van Richt
lijn 91 /308/EEG van de Raad van 10 juni
1991 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel van het witwassen van geld (')
heeft betrekking op de bewijslevering.

Lid 2

Lid 2 van dit artikel verplicht de lidstaten de
nodige en passende maatregelen te nemen voor
omzetting in hun nationaal strafrecht, zodat de
in lid 1 omschreven gedragingen als strafbare
feiten worden aangemerkt . De lidstaten zullen
dus moeten nagaan of hun huidige strafwetge
ving wel degelijk alle in lid 1 omschreven
frauduleuze gedragingen omvat. Zo niet zullen
de lidstaten een of meer strafrechtelijke sanc
ties moeten aannemen, die betrekking hebben
op de voornoemde gedragingen. Zij zullen
over de mogelijkheid beschikken om die gedra
gingen strafbaar te stellen op specifieke dan
wel op uitdrukkelijke wijze, of door deze in
een algemeen fraudedelict op te nemen .
Ten aanzien van kleine fraude als bedoeld in

artikel 2 , lid 2, van het verdrag, behouden de
lidstaten de mogelijkheid op dit gebied geen
strafrechtelijke sancties op te leggen .

Lid 4

2.

Artikel 2 : Sancties

Door zijn tot voorbeeld strekkende en
afschrikkende karakter kan de strafrechtelijke
sanctie onder de verschillende mogelijke sanc
ties beschouwd worden als het meest doeltref

fende middel ter bestrijding van financiële
delicten . Daarom bevat artikel 2 een van de

fundamentele beginselen van dit verdrag: de
lidstaten zijn verplicht om in strafrechtelijke
sancties te voorzien ter bestraffing van fraudu
leuze gedragingen ten nadele van de financiële
belangen van de Gemeenschap zoals omschre
ven in artikel 1 van het verdrag.
Onverminderd deze verplichting kunnen de
lidstaten ook nog administratieve sancties
opleggen .
(') PB nr . L 166 van 28 juni 1991 , blz . 77 .
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In afwijking van het in lid 1 genoemde begin

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen
moeten deze sancties een evenredig, doeltref
fend en afschrikkend karakter dragen . De lid
staten blijven evenwel over een marge beschik
ken bij de vaststelling van het bedrag en de
strafmaat van deze strafrechtelijke sancties .

sel voorziet lid 2 van artikel 2 in een uitzonde

ring waardoor enige soepelheid kan worden
gehanteerd omdat de lidstaten in geval van
kleine fraude andere dan- strafrechtelijke sanc
ties kunnen opleggen: het gaat hier voorname
lijk om administratieve sancties .

Kleine fraude in de zin van het verdrag heeft
enkel betrekking op een totaalbedrag van min
der dan 4 000 ecu en daarbij mogen zich geen
bijzondere bezwarende omstandigheden voor
doen . Het begrip „ bijzondere bezwarende
omstandigheden " wordt beoordeeld in het
licht van het nationale recht en volgens de

De overwogen sancties zijn dan ook niet nood
zakelijkerwijs in alle gevallen vrijheidsstraffen;
zij kunnen met name bestaan in geldboetes of
in een combinatie van beide straffen .

rechtstradities van de lidstaten .

Het verdrag bepaalt echter dat de lidstaten ten
minste bij ernstige fraude moeten voorzien in
vrijheidsstraffen die aanleiding kunnen geven
tot uitlevering. Buiten fraudegevallen die
betrekking hebben op een in elke lidstaat vast
te stellen minimumbedrag dat niet hoger mag
liggen dan 50 000 ecu , laat het verdrag het aan
de lidstaten over om op basis van hun rechts
traditie, de feitelijke omstandigheden vast te
stellen op grond waarvan sommige fraudu
leuze gedragingen als ernstige fraude kunnen
worden aangemerkt.

Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld
voortvloeien uit recidive, het georganiseerde
karakter van de fraude, het behoren van

betrokkene tot een vereniging van misdadigers
of tot een georganiseerde bende, de hoedanig
heid van nationaal of communautair ambte

naar van betrokkene, corruptie van de ambte
naar, de omvang van de schade wanneer het

gaat om bedragen die hoger liggen dan een
bepaald bedrag in ecu . Het staat elke lidstaat
evenwel vrij om in de andere fraudegevallen te
voorzien in vrijheidsstraffen .

Deze straffen worden uitgesproken door straf
rechters . In Oostenrijk zijn bepaalde admini
stratieve autoriteiten in sommige beperkte
gevallen evenwel bevoegd om strafrechtelijke
sancties zoals vrijheidsstraffen op te leggen .
Het Oostenrijkse stelsel in zijn geheel kan
geacht worden eveneens te voldoen aan de
verplichting bedoeld in artikel 2 , lid 1 .

Poging tot, medeplichtigheid aan en aanspo
ring tot een dergelijke fraude moeten eveneens
kunnen worden bestraft met strafrechtelijke
sancties . De definitie van deze drie begrippen
valt onder het strafrecht van de lidstaten . Over

het algemeen hebben de begrippen medeplich
tigheid en aansporing betrekking op doelbe
wuste hulp en bijstand bij het plegen van het
strafbare feit of op provocatie en aansporing
tot het plegen van het strafbare feit .

De lidstaten die gebruik zullen maken van de
afwijking bedoeld in lid 2 waardoor ze in
geval van kleine fraude in uitsluitend admini
stratieve sancties kunnen voorzien, zijn voorts
niet gehouden om poging, medeplichtigheid en
aansporing met betrekking tot zo'n fraude te
bestraffen .

3.

Artikel 3 : Strafrechtelijke aansprakelijkheid
van ondernemingshoofden
Het beginsel van dit artikel is dat onderne
mingshoofden die binnen een bedrijf een wet
telijke of feitelijke bevoegdheid uitoefenen, niet
automatisch vrijgesteld worden van iedere
vorm van strafrechtelijke aansprakelijkheid
wanneer fraude ten nadele van de financiële

belangen van de Gemeenschap voor rekening
van de onderneming is begaan door een aan
hen ondergeschikt persoon .
In artikel 3 wordt bepaald dat de lidstaten de
door hen nodig geachte maatregelen treffen
om het mogelijk te maken dat ondernemings
hoofden personen die beslissings- of controle
bevoegdheid binnen bedrijven hebben — wan
neer de in de nationale wetgeving van de
lidstaten bepaalde beginselen zulks mogelijk
maken — strafrechtelijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld wanneer bijvoorbeeld fraude
begaan is door een aan hen ondergeschikt
persoon .

Het verdrag laat de lidstaten een grote vrijheid
bij het vaststellen van de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid van personen met beslissingsbe
voegdheid .
Naast de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
ondernemingshoofden of personen met beslis
singsbevoegdheid uit hoofde van door hen zelf
begane feiten ( daders, mededaders , medeplich
tigen of uitlokkers van fraude ), voorziet arti
kel 3 in de mogelijkheid dat de lidstaten
leidinggevende personen strafrechtelijk aan
sprakelijk stellen op andere gronden .

2.5 . b . ?/
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Aldus kan de lidstaat volgens artikel 3 leiding
gevende personen strafrechtelijk aansprakelijk
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stellen wanneer deze niet hebben voldaan aan

term „ assist " zal interpreteren in het licht
van het begrip „ conspiracy " dat specifiek
is voor zijn eigen nationale recht.

een verplichting tot toezicht of controle ( culpa
in vigilando ).

Ook moet worden gespreciseerd dat, wan
neer

de

fraude

in

een

derde

staat

is

gepleegd, sommige lidstaten kunnen eisen
dat het beginsel van de dubbele strafbaar
stelling wordt toegepast voor de vervolging
van medeplichtigheid aan of uitlokking van
fraude : de fraude moet ook strafbaar zijn
volgens de buitenlandse wetgeving.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van lei
dinggevende personen zou ook kunnen voort
vloeien uit een van fraude te onderscheiden

strafbaar feit, waarbij niet nakoming van een
in de nationale wetgeving genoemde toezichts
of controleplicht wordt bestraft.

Voorts wordt erkend dat bepaalde lidsta
ten om redenen van opportuniteit of
rechtsorde strafbare feiten als medeplich
tigheid aan of uitlokking van fraude slechts
zullen kunnen vervolgen wanneer de
fraude zelf zal zijn geconstateerd bij defini
tieve ' beslissing van de bevoegde rechts

Ook nalatigheid of onbekwaamheid kunnen
redenen zijn om leidinggevende personen straf
rechtelijk aansprakelijk te stellen .
Tenslotte belet dit artikel de lidstaten niet om

ondernemingshoofden en personen met beslis
singsbevoegdheid objectief strafrechtelijk aan
sprakelijk te stellen voor door andere
gepleegde feiten zonder dat moet worden
bewezen dat de persoon met beslissingsbe
voegdheid een fout of een nalatigheid heeft
begaan dan wel op het gebied van toezicht in
gebreke is gebleven .

macht van de lidstaat of de derde staat .

3 . Wanneer de pleger van de fraude een
onderdaan van de betrokken lidstaat is,

ongeacht de plaats waar het strafbare feit
is begaan ( lidstaat of derde staat).
De lidstaten kunnen, teneinde hun jurisdic
tie te vestigen, eisen dat voldaan wordt aan

4.

de voorwaarde van de dubbele strafbaar

Artikel 4: Regels inzake de rechtsmacht van de

stelling.

lidstaten

Dit geval van extraterritoriale bevoegdheid
wordt in de rechtstraditie van sommige
lidstaten niet aanvaard . Artikel 4 , lid 2,
voorziet dan ook in de mogelijkheid om
via het afleggen van verklaringen van deze
bepaling af te wijken .

Het verdrag stelt de bevoegdheidsregels vast
op grond waarvan de rechtsmacht van de
lidstaten gevallen van fraude ten nadele van de
financiële belangen van de Gemeenschappen
kunnen vervolgen om daarna een vonnis te
vellen, met name wanneer het gaat om fraude
die niet geheel op hun grondgebied is
gepleegd .
5.
Artikel 4 verplicht elke lidstaat om zijn natio
nale jurisdictie te vestigen in de volgende drie
gevallen:
1 . Wanneer fraude, deelname aan fraude of

poging tot fraude geheel of gedeeltelijk op
het grondgebied van die staat is gepleegd .
Dit geval omvat de hypothese dat de voor
delen van de fraude op dat grondgebied
zijn verkregen .
2 . Wanneer een persoon op zijn grondgebied
opzettelijk hulp biedt bij of aanzet tot het
plegen van fraude op het grondgebied van

Artikel 5: Regels inzake uitlevering en vervol
gingen

De drie in dit artikel uiteengezette regels
betreffende de uitlevering vormen met betrek
king tot de bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschappen en aanvul
ling op de tussen de lidstaten geldende bepalin
gen inzake de uitlevering van onderdanen en
inzake belastingdelicten, die voortvloeien uit
bilaterale of multilaterale overeenkomsten be

treffende uitlevering.
a ) uitlevering van onderdanen

een andere lidstaat of een derde staat .

Zoals reeds bevestigd is in de opmerkingen
over artikel 2, moeten de begrippen
medeplichtigheid of uitlokking geïnterpre
teerd worden in het licht van de nationale

wetgevingen .

sommige lidstaten zullen evenwel een rui
mere definitie kunnen hanteren; zo heeft

het Verenigd Koninkrijk gezegd dat het de

Een aantal lidstaten leveren hun eigen
onderdanen niet uit . Artikel 5 van het

verdrag bevat sommige bepalingen die ten
doel hebben te voorkomen dat personen
die schuldig worden geacht aan fraude ten
koste van de financiële belangen van de

Gemeenschappen, volledige straffeloosheid
genieten wegens deze principiële weige
ring.
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b ) belastingdelicten

Voor de toepassing van dit artikel moet
het begrip „ onderdaan " worden be
schouwd in het licht van de verklaringen
betreffende artikel 6 , lid 1 , onder b ), van
het Europees Verdrag betreffende uitleve
ring van 13 december 1957; deze verkla
ringen konden worden afgelegd door de
staten die partij zijn bij dat verdrag .

In het kader van dit verdrag mag uitleve
ring niet worden afgewezen op grond van
het loutere feit dat het verzoek om uitleve

ring betrekking heeft op delicten inzake
belastingen of douaneheffingen .

Bijgevolg krijgt artikel 5 van dit verdrag
een meer beperkte draagwijdte voor de
partijen bij het Europees Verdrag betref
fende uitlevering . Het woord „ belasting "
omvat ontvangsten ( belastingen „ duties ")
in de zin van het Europees Verdrag betref
fende uitlevering.

Dit artikel legt de verplichting op, in eerste
instantie aan de staten die hun onderdanen

niet uitleveren, om de nodige maatregelen
te treffen teneinde hun jurisdictie te vesti
gen ten aanzien van de delicten als bepaald
en bestraft bij de artikelen 1 en 2 , lid 1 ,
van dit verdrag, die door een van hun
onderdanen buiten hun grondgebied zijn
gepleegd . Het strafbare feit kan begaan zijn
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6.

Artikel 6: Samenwerking tussen de lidstaten

in een andere lidstaat of in een derde
staat .

Gevallen van kleine fraude die krachtens

artikel 2, lid 2 , in bepaalde lidstaten enkel
kunnen leiden tot administratieve sancties,

vallen niet onder deze bepaling.

Wanneer bovendien een dergelijke fraude
op het grondgebied van een lidstaat
gepleegd is door een onderdaan van een
andere lidstaat, wiens uitlevering door deze
lidstaat niet kan worden toegestaan op
grond van het loutere feit dat deze staat
zijn onderdanen niet uitlevert, verplicht
artikel 5 de aangezochte lidstaat de zaak
ter fine van strafvervolging aan zijn
bevoegde rechterlijke autoriteiten voor te
leggen . In artikel 5 , lid 2, wordt het begin
sel „ Aut dedere, aut judicare " dus uitdruk
kelijk bevestigd . Deze bepaling wil echter
geen afbreuk doen aan de nationale regels
inzake strafvervolging.
Voor de toepassing van dit beginsel ver
bindt de verzoekende lidstaat zich ertoe de

bescheiden, inlichtingen en voorwerpen die
op het strafbare feit betrekking hebben, toe
te zenden aan de lidstaat die de vervolging
ten aanzien van zijn onderdaan zal inlei
den . De verzoekende lidstaat wordt in ken

nis gesteld van de ingeleide vervolging en
van het resultaat .

Gezien het complexe en grensoverschrijdende
karakter van bepaalde gevallen van fraude is
samenwerking tussen de lidstaten van essen
tieel belang. Een versterkte samenwerking tus
sen de lidstaten moet het mogelijk maken om
het opsporen en beteugelen van fraude te ver
gemakkelijken en om de vervolgingen betref
fende eenzelfde geval van grensoverschrijdende
fraude zo vaak mogelijk in één enkele staat te
centraliseren .

Wanneer twee of meer lidstaten bij eenzelfde
geval van fraude ten nadele van de financiële
belangen van de Gemeenschappen betrokken
zijn, moeten de lidstaten in eerste instantie
doeltreffend samenwerken in alle stadia van de

procedure : met name in het stadium van het
onderzoek, de gerechtelijke vervolging en de
uitvoering van het strafvonnis .
De verschillende vormen van samenwerking als
bedoeld in lid 1 van artikel 6 worden bij wijze
van indicatie genoemd . Met het in deze bepa
ling opgenomen woord „ bijvoorbeeld " wordt
beoogd rekening te houden met de situatie van
bepaalde staten die geen partij zijn bij alle
terzake dienende Europese overeenkomsten op
het gebied van de samenwerking in strafzaken .
Het gaat hier om wederzijdse rechtshulp in
strafzaken, uitlevering, overdracht van straf
procedures of de uitvoering van buitenlandse
strafvonnissen die bij wijze van voorbeeld
worden genoemd zodat in elk afzonderlijk
geval de meest passende middelen voor samen
werking kunnen worden gekozen . Dit verdrag
laat de terzake tussen de lidstaten geldende
overeenkomsten onverlet .

Artikel 5 legt geen enkele voorafgaande
voorwaarde op voor de vervolging door de
aangezochte staat . Het is niet nodig dat de
verzoekende staat de aangezochte staat
vraagt de strafvordering in te stellen opdat
laatstgenoemde staat daartoe zou over

In lid 2 van artikel 6 is sprake van het geval
waarin verscheidene lidstaten elk bevoegd zijn
om een vervolging in te leiden wegens een
strafbaar feit dat betrekking heeft op dezelfde

gaan .

feiten .
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Dit lid verplicht in een dergelijk geval de
lidstaten onderling samen te werken om te
beslissen welke staat bevoegd is om een derge
lijke vervolging in te leiden . Op grond van
deze bepaling moet de vervolging met het oog
op de doeltreffendheid, zoveel mogelijk in één
enkele lidstaat gecentraliseerd kunnen wor
den .

Voor de regeling van dergelijke bevoegdheids
conflicten kunnen de lidstaten bijvoorbeeld
rekening houden met de volgende elementen :
de omvang van de fraude die op hun respec
tieve grondgebied is gepleegd, de plaats waar
de wederrechtelijk aangewende bedragen zijn
verkregen, de plaats waar de beschuldigde per
sonen zijn gearresteerd, hun nationaliteit, de
rangorde van vervolgingen enz.
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Justitie van de Europese Gemeenschappen
bevoegd zal zijn om zich uit te spreken over de
geschillen tussen lidstaten met betrekking tot
de interpretatie of de toepassing van het ver
drag.

In dit lid 1 is bepaald dat het geschil tijdens
een eerste fase volgens de procedure van
titel VI van het Verdrag betreffende de Euro
pese Unie in de Raad zal worden behandeld
met het oog op een oplossing. Indien binnen
een termijn van zes maanden geen oplossing is
gevonden, kan een lidstaat of de lidstaten die
partij is (zijn ) bij het geschil , de zaak aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeen
schappen voorleggen met de bedoeling dat het
Hof zich uitspreekt .
Artikel 8 , lid 2 , houdt in dat voor elk geschil

7.

Artikel 7: Ne bis in idem

tussen een of meer lidstaten en de Commissie

Artikel 7, lid 1 , bevat het beginsel „ ne bis in

met betrekking tot artikel 1 of artikel 10 van
het verdrag, in eerste instantie moet worden
gepoogd dit te regelen via onderhandelingen .

idem ".

Dit beginsel is uitermate belangrijk, met name
in geval van transnationale fraude waarbij de
rechtsmachten van verscheidene lidstaten ertoe

gebracht kunnen worden daarover een beslis
sing te nemen, wanneer het niet mogelijk is
geweest om de vervolging in één enkele lid
staat te centraliseren krachtens het beginsel als
genoemd in artikel 6 , lid 2 .
Lid 2 van dit artikel geeft een overzicht van
mogelijke verklaringen die limitatief genoemd
worden in de tussen bepaalde lidstaten uitge
werkte of toepasselijke overeenkomsten.
In lid 4 wordt gesteld dat de tussen lidstaten
geldende beginselen en de in bilaterale of mul
tilaterale overeenkomsten vervatte verklaringen
onverlet blijven.

De lidstaten die thans het verdrag hebben
gesloten of partij zijn bij de bovengenoemde
instrumenten, moeten de verklaringen die zij
reeds hebben afgelegd in het kader van deze
instrumenten vernieuwen .

Ook dient te worden onderstreept dat deze
staten geen andere verklaringen kunnen afleg
gen dan die welke reeds in het kader van deze
overeenkomsten zijn afgelegd .

De lidstaten die geen partij zijn bij de bovenge
noemde overeenkomsten, zullen eveneens des

gewenst de verklaringen met betrekking tot
uitsluitend de uitzonderingen in lid 2 afleggen
bij de nederlegging van hun kennisgeving als
bepaald in artikel 11 , lid 2 , van het verdrag.
8.

Artikel 8: Bevoegdheid van het Hof van Justi
tie

In artikel 8 , lid 1 , van het verdrag is gepreci
seerd onder welke voorwaarden het Hof van

Als deze onderhandelingen geen resultaat ople
veren, kan het geschil aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen worden
voorgelegd .
Geschillen tussen een of meer lidstaten en de

Commissie betreffende artikel 1 en artikel 10,
kunnen aan het Hof van Justitie worden voor
gelegd indien deze betrekking hebben op de
manier waarop een lidstaat de wetgevende
besluiten heeft vastgesteld die nodig zijn om
bepaalde gedragswijzen als strafbare feiten aan
te merken, dan wel op de manier waarop de
lidstaat heeft voldaan aan zijn verplichting om
bepaalde informatie aan de Commissie mee te
delen .

Het Hof van Justitie is in geen geval bevoegd
om de besluiten te betwisten die door de

nationale rechtbanken zijn geveld ( in zaken

betreffende de schending van het verdrag of
van nationale voorschriften houdende toepas
sing van het verdrag ).
De hoge verdragsluitende partijen kunnen des
gewenst later in een aanvullend protocol preci
seren op welke voorwaarden het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen
bevoegd kan zijn om zich prejudicieel uit te
spreken over de interpretatie van de bepalin
gen van het verdrag ( ] ).
(') Tijdens zijn bijeenkomst van 28 en 29 november 1996 heeft
de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de akte van de Raad
tot opstelling, op grond van artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, van het Protocol betreffende
de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen , van de Overeenkomst aangaande
de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen ( doe . 11899/96 JUR 348 COUR 21 + COR
1 ( d ), COR 2 ( e ), REV 1 ( gr )).
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de hoge verdragsluitende partijen zullen wor
den bepaald. Met name zal rekening kunnen
worden gehouden met de nationale voorschrif
ten betreffende het behandelingsgeheim, het
beroepsgeheim en de bescherming van geauto
matiseerde persoonsgegevens .

Artikel 9: Nationale bepalingen

Het verdrag is slechts een vereist minimum aan
bepalingen . Daarom wordt in artikel 9 het
beginsel gesteld dat geen enkele bepaling van
dit verdrag de lidstaten belet om in hun natio
nale wetgeving dwingender bepalingen aan te
nemen die verder gaan dan de verplichtingen
uit hoofde van dit verdrag of om overeenkom

23 . 6 . 97

11 .

Artikel 11 : Inwerkingtreding

sten te sluiten krachtens artikel K.7 van het

moreel gegeven als bedoeld in artikel 1 , lid 1 ,
kunnen uitbreiden tot kennelijke nalatigheid of
zullen zij niet hoeven te eisen dat de gevolgen

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het
verdrag overeenkomstig de terzake door de
Raad van de Europese Unie vastgestelde voor
schriften . Het verdrag treedt in werking negen
tig dagen na de in lid 2 van artikel 11 van dit
verdrag bedoelde kennisgeving door de lidstaat

als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder a ) en b ),

die het laatst deze formaliteit vervult .

Verdrag betreffende de Europese Unie .
Aldus zullen de lidstaten bijvoorbeeld het

zich voordoen om het gepleegde strafbare feit
te kunnen vervolgen .
Bovendien zullen de lidstaten, voor wat de
sancties betreft, kunnen besluiten om in alle
gevallen van fraude vrijheidsstraffen op te leg
gen .

10 .

Artikel 10: Mededelingen
In artikel 10 wordt een systeem voor het
verstrekken van gegevens door de lidstaten aan
de Commissie ingesteld . Luidens lid 1 moeten
de lidstaten aan de Commissie de teksten

mededelen waarin de verplichtingen waaraan
zij krachtens dit verdrag moeten voldoen, in
hun nationale wetgeving zijn omgezet.
In lid 2 wordt bepaald dat, onverminderd de
uit de communautaire verordeningen resulte
rende verplichtingen en krachtens artikel K.3 ,
lid 2, onder c ), van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, de lidstaten onderling of met
de Commissie de gegevens over de toepassing
van het verdrag uitwisselen die in de Raad
nader zullen worden bepaald, alsmede de wijze
waarop een en ander moet geschieden.

Er is besloten dat die gegevens met een meer
derheid van twee derde van de stemmen door

12

Artikel 12 : Toetreding
Dit artikel bepaalt dat het verdrag openstaat
voor toetreding voor alle staten die lid worden
van de Europese Unie en bevat de praktische
regels voor die toetreding.

Indien het verdrag bij de toetreding van de
nieuwe lidstaat reeds van kracht is, zal het
verdrag ten opzichte van die lidstaat in wer

king treden negentig dagen volgende op de
nederlegging van zijn akte van toetreding.
Indien het verdrag echter nog niet in werking
getreden is bij het verstrijken van de periode
van negentig dagen na de toetreding, zal het
ten opzichte van de toetredende lidstaat in
werking treden op de datum van de algemene
inwerkingtreding als bedoeld in artikel 11 .
Opgemerkt zij dat, als een lidstaat vóór de
algemene inwerkingtreding van het verdrag lid
wordt van de Europese Unie en niet onmiddel
lijk tot dit verdrag toetreedt, het verdrag niet
temin in werking zal treden zodra alle lidstaten
die lid waren van de Unie op het ogenblik
waarop de Raad de akte houdende opstelling
van het verdrag heeft aangenomen, hun akten
van bekrachtiging hebben nedergelegd .
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TOELICHTEND VERSLAG

bij het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het eerste en het
tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie
(Goedgekeurd door de Raad op 26 mei 1997)
( 97/C 191 /02 )

INLEIDING

Het op 19 juni 1980 ter ondertekening opengestelde
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbin
tenissen uit overeenkomst (Verdrag van Rome van 1980 )
bevat in zijn feitelijke toepassingsgebied uniforme collisie
regels . Deze regels vormen op dat gebied een belangrijke
aanvulling op het Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken van 27 september 1968 (Ver
drag van Brussel van 1968 ). Volgens artikel 28 van het

Verdrag van 1980 kan dit Verdrag ( slechts ) ondertekend
worden door staten die partij zijn bij het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap .

Om de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, die zich
ertoe hebben verbonden ook toe te treden tot het Verdrag
van Rome van 1980, op te nemen in de aldus bereikte
eenmaking van de regels, is het Comité van permanente
vertegenwoordigers op 1 februari 1996 overeengekomen
een werkgroep op te richten, die de toetreding van de drie
nieuwe lidstaten tot de Verdragen van Brussel en Rome
en de desbetreffende protocollen in de bij de latere
toetredingsverdragen aangepaste en gewijzigde versie
moet voorbereiden . De groep heeft de voor de toetreding
van de drie staten noodzakelijke technische wijzigingen in
twee vergaderingen uitgewerkt.
Verder wordt het Protocol over de uitlegging door het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van
het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend op 19 de
cember 1988 en hierna te noemen „ eerste Protocol van

1988 " technisch aangepast met een opsomming van de
hoogste rechterlijke instanties in de toetredende landen .
Het eerste Protocol van 1988 en het Protocol waarbij aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uit
legging van het Verdrag inzake het recht dat van toepas
sing is op verbintenissen uit overeenkomsten, dat op
19 december 1988 is ondertekend, hierna te noemen
„ tweede Protocol van 1988 " ( gewoonlijk aangeduid als
Uitleggingsprotocollen van 1988 ), beogen een uniforme
uitlegging van het Verdrag van 1980 . Zij zijn nog niet in
werking getreden .

Van het voorstel van Oostenrijk om naar aanleiding van
het Toetredingsverdrag de regeling inzake consumenten
bescherming van artikel 5 van het Verdrag van 1980 uit
te breiden, werd door de groep met belangstelling kennis
genomen . Gebleken is evenwel dat de behandeling van
een dergelijk vraagstuk nogal ingewikkeld ligt, hetgeen
een diepgaande bespreking vergt en dus een vertraging in
de afsluiting van de werkzaamheden zou betekenen .
Daarom heeft de Conferentie van de regeringen der
lidstaten op het moment van aanneming van het Toetre
dingsverdrag op 29 november 1996 een verklaring van de
Oostenrijkse delegatie goedgekeurd waarin het van
belang wordt geacht dat er op korte termijn beraad
plaatsvindt over deze kwestie . Deze verklaring is aan de
notulen van de Conferentie gehecht.
Het Toetredingsverdrag bevat slotbepalingen. Tenslotte
brengt het Toetredingsverdrag een wijziging aan in het
Protocol bij het Verdrag van 1980 dat thans, naast
Denemarken, ook Zweden en Finland toestaat hun colli
sieregels inzake het goederenvervoer over zee te handha
ven .

TITEL I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Hierin wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Republiek
Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zwe
den toetreden tot de in hoofde genoemde drie instrumen
ten, namelijk het Verdrag van Rome van 1980 en de twee
Uitleggingsprotocollen van 1988 .

Het Verdrag van 1980 is door twee eerdere toetredings
verdragen gewijzigd, namelijk door het op 10 april 1984
te Luxemburg ondertekende Verdrag inzake de toetreding
van Griekenland, hierna te noemen „ Toetredingsverdrag
van 1984 ", en het op 18 mei 1992 te Funchal onderte
kende Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk
Spanje en de Republiek Portugal, hierna te noemen
„ Toetredingsverdrag van 1992 ". De toetreding van de
drie nieuwe lidstaten heeft betrekking op deze gewijzigde
versie van het Verdrag van 1980 .
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dure van artikel 23 van het Verdrag van 1980 kan
worden nageleefd .

Aanpassingen in het Protocol bij het Verdrag van 1980

Artikel 2

TITEL III

Aanpassingen in het eerste Protocol van 1988

Artikel 21 van het Verdrag van 1980 bepaalt dat de
lidstaten afwijkend recht mogen handhaven wanneer dat
berust op een internationaal verdrag waarbij de betrok
ken staat partij is . De Deense collisieregeling voor goede
renvervoer over zee wijkt af van het Verdrag van 1980 ,
maar is in overeenstemming met het recht van de andere
Scandinvische landen . Deze onderlinge rechtsaanpassing
tussen de Scandinavische landen berust weliswaar ( oor

spronkelijk ) niet op een internationaal verdrag, maar is
tot stand gekomen door de gelijktijdige aanneming van
gelijkluidende wetten door de parlementen van deze lan
den, zodat artikel 21 in dit geval niet van toepassing is ,
hoewel die onderlinge aanpassing van het recht feitelijk
veel overeenkomst vertoont met de onderlinge aanpassing
op grond van een internationaal verdrag. Om Denemar
ken in staat te stellen dat eenvormige recht te handhaven ,
werd aan het Verdrag van 1980 een desbetreffend proto
col toegevoegd .
Aangezien voor Zweden en Finland, die aan de Scandina
vische eenmaking van het recht hebben deelgenomen ,
hetzelfde geldt als voor Denemarken, wordt in artikel 2
dit protocol ook op Zweden en Finland van toepassing
verklaard . Om die reden wordt als verwijzing naar het
Deense recht geactualiseerd .
De lidstaten hebben het evenwel wenselijk geacht een
gemeenschappelijke verklaring af te leggen, die aan het
Verdrag is gehecht en waarin zij er akte van nemen dat
Denemarken , Finland en Zweden zich bereid verklaren na
te gaan in hoeverre, bij wijziging van hun nationale
wetgeving ten aanzien van kwesties in verband met het
goederenvervoer over zee, in de toekomst steeds de proce

Artikel 3

In artikel 2 van het eerste Protocol van 1988 worden

onder a ) de hoogste rechterlijke instanties van de verdrag
sluitende staten genoemd, die prejudiciële vragen kunnen
voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen . Deze lijst wordt aangevuld met de
hoogste rechterlijke instanties van de toetredende staten .
TITEL IV

Slotbepalingen
Artikelen 4 tot en met 8

In de slotbepalingen worden, naar het voorbeeld van de
Toetredingsverdragen van 1984 en 1992 , de Finse en
Zweedse versie van het Verdrag van 1980 , de Uitleggings
protocollen van 1988 en de Toetredingsverdragen van
1984 en 1992 aan de andere taalversies gelijkgesteld ,
wordt bepaald dat het Toetredingsverdrag door de onder
tekenende staten bekrachtigd moet worden, wordt de
inwerkingtreding ervan geregeld en wordt ten slotte
bepaald dat het Toetredingsverdrag in de twaalf talen van
de Europese Unie gelijkelijk authentiek is .

Bij de ondertekening van het Toetredingsverdrag zijn de
teksten van het Verdrag van 1980 , van de twee Uitleg
gingsprotocollen van 1988 en van de uit latere toetredin
gen voortvloeiende wijzigingen in het Fins en het Zweeds
vastgesteld .
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OVEREENKOMST

aangaande uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie

TOELICHTEND RAPPORT

(Goedgekeurd door de Raad op 26 mei 1997)
( 97/C 191 /03 )

1.

ALGEMENE OPMERKINGEN

a ) Tijdens de ministeriële bijeenkomst in Limelette
van 28 september 1993 zijn de ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken het eens geworden
over een verklaring, die vervolgens in de zitting
van 29/30 november 1993 door de Raad (Justitie
en Binnenlande Zaken ) is aangenomen en waarbij
de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie de
opdracht kregen om na te gaan of het voor de
lidstaten raadzaam is onderling een uitleverings
overeenkomst te sluiten ter aanvulling van de
Europese uitleveringsovereenkomst van de Raad
van Europa van 1957 en een aantal bepalingen
daarvan te wijzigen .

Daartoe is een werkprogramma opgesteld voor de
bestudering van zowel de uitleveringsprocedures
als de materiële voorwaarden voor uitlevering,
teneinde deze te versoepelen en aldus uitlevering te
vergemakkelijken .

Op 10 juni 1994 besloot de Raad in het licht van
de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden dat
eerst aandacht diende te worden besteed aan de

specifieke kwesties met betrekking tot procedures
waarin personen met hun uitlevering instemmen .
De overeenkomst aangaande de verkorte proce
dure tot uitlevering betreffende de uitlevering van
personen die daarmee instemmen, kwam zodoende
tot stand en werd op 10 maart 1995 door de
Raad opgesteld en door alle lidstaten onderte
kende ).

Vervolgens werd verder gewerkt aan de resterende
onderwerpen van het oorspronkelijke programma ,
aan de hand van een aantal ontwerp-artikelen
waarin uiteindelijk verschillende procedurele en
inhoudelijke bepalingen zijn opgenomen . Vooral
die inhoudelijke bepalingen vergden politieke
bemoeienis van de Raad, die meermalen nauwkeu

rige instructies heeft gegeven aan de instanties die
bij de uitwerking van de tekst betrokken waren .
Op 27 september 1996 is de overeenkomst aan
gaande de uitlevering tussen de lidstaten van de
(') PB nr . C 78 van 30 . 3 . 1995 , blz . 1 .

Europese Unie door de Raad opgesteld en op
dezelfde dag door alle lidstaten ondertekend ( 2 ).
De overeenkomst bestaat uit een preambule, 20
artikelen en zes verklaringen in een bijlage die een
integrerend bestanddeel van de overeenkomst
vormt .

b ) De overwegingen die aan de overeenkomst ten
grondslag liggen , staan duidelijk in de preambule
vermeld .

Zoals blijkt uit de verklaring van 1993 , was de
Raad, bij de aanvang van de werkzaamheden ter
verbetering van de justitiële samenwerking in straf
zaken in het kader van titel IV van het Verdrag
betreffende de Europese Unie , van oordeel dat
uitlevering een belangrijke rol speelt bij de vereen
voudiging van de strafrechtspraak in de lidstaten .
Tegelijkertijd was men unaniem van mening dat de
aanzienlijke overeenkomsten tussen het strafrech
telijk beleid van de lidstaten en bovenal hun
wederzijdse vertrouwen in de juiste werking van
de nationale rechtsstelsels, en in het vermogen van
de lidstaten om strafrechtspleging overeenkomstig
de beginselen van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe
den te verzekeren, tevens een herziening rechtvaar
digden van de grondbeginselen van uitlevering
( voorwaarden voor uitlevering, weigeringsgronden,
specialiteitsbeginsel enz.).
Uit de werkzaamheden in het kader van titel IV

van het Verdrag met betrekking tot verschillende
vormen van zware criminaliteit bleek bovendien

steeds duidelijker dat, wat betreft uitlevering,
alleen een ingrijpende wijziging van de materiële
voorwaarden een wezenlijke verbetering van de
samenwerking in de belangrijkste strafzaken, zoals
die betreffende terrorisme en georganiseerde mis
daad, zou opleveren .
( 2 ) PB nr. C 313 van 23 . 10 . 1996 , blz . 11 .
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Op basis daarvan was het mogelijk die artikelen
van de overeenkomst aangaande dubbele straf
baarheid, politieke delicten, uitlevering van eigen
onderdanen en met betrekking tot het specialiteits
beginsel verder uit te werken, welke bepalingen —
meer dan de overige artikelen , hoe belangrijk ook
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die reden stelde de Raad in een eerdergenoemde
verklaring dat hij niet alleen regelmatig de werking
van deze overeenkomst zal bestuderen, maar ook

„ de werking van *de uitleveringsprocedure tussen
de lidstaten in het algemeen ", alsmede de andere
verdragen en nationale praktijken .

— ertoe leiden dat het nieuwe instrument de

uitlevering wezenlijk vernieuwt, zulks volledig
naar de algemene wens van de Europese Unie om
het gehele terrein van justitiële samenwerking in
strafzaken aan te passen aan de behoeften van
vandaag en morgen .
2 . OPMERKINGEN BIJ DE AFZONDERLIJKE ARTIKELEN

De gewenste aanpassing leidt tot wijzigingen die
tot herziening van de nationale wetgeving en soms
zelfs van de grondwet van de lidstaten noodzaken .
In de onderscheidende artikelen is de doelstelling
aangegeven . Sommige artikelen bieden de moge
lijkheid van het maken van een voorbehoud . Deze
mogelijkheid is echter zoveel mogelijk ingeperkt.
De belangrijkste voorbehouden hebben een be
perkte strekking ( b.v. het voorbehoud inzake poli
tieke delicten in artikel 5 ) of staan een volledige
afwijking van het nieuwe beginsel toe, maar leggen
de lidstaat die het voorbehoud maakt een alterna

tieve verplichting op ( zoals in artikel 3 in verband
met dubbele strafbaarheid ), of kennen een regime
van tijdelijke geldigheid teneinde de lidstaat die
een voorbehoud maakt de gelegenheid te geven
een en ander te heroverwegen ( b.v. in verband met
artikel 7 betreffende de uitlevering van eigen
onderdanen ). Bovendien voorziet de aan de over

eenkomst gehechte verklaring van de Raad over de
follow-up in de mogelijkheid om alle voorbehou
den, ook die welke niet onder voornoemd regime
van tijdelijke geldigheid vallen , op gezette tijden te

Artikel 1 — Algemene bepalingen

De overeenkomst is bedoeld om, onder meer overeen

komstig artikel 28 , lid 2 , van het Europese Uitleve
ringsverdrag, bepaalde internationale instrumenten
inzake uitlevering waarbij sommige of alle lidstaten
partij zijn geworden , aan te vullen of de toepassing
ervan te vergemakkelijken . Die instrumenten zijn in
het artikel 1 , lid 1 , van de onderhavige overeenkomst
opgesomd .

De in lid 1 genoemde instrumenten zijn deels „ moe
derverdragen " ( Europees Uitleveringsverdrag en het
Benelux-Verdrag ) en vormen deels een aanvulling op
die verdragen ( Europees Verdrag tot bestrijding van
terrorisme en de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst ).

herzien .

c)

Reeds in zijn verklaring van 1993 was de Raad
van

oordeel

dat

het

nieuwe

instrument

de

bestaande overeenkomsten niet moet vervangen,
maar dient aan te vullen . Het aanvullende karakter

van de nieuwe overeenkomst is in artikel 1 vastge
legd en wordt gedeeltelijk aangehaald in de pream
bule, die vermeldt dat de bepalingen van reeds
bestaande overeenkomsten van kracht blijven voor
alle aangelegenheden die niet in de onderhavige
overeenkomst worden geregeld . Dientengevolge
bevat de onderhavige overeenkomst geen verplich
ting tot uitlevering. Die verplichting is opgenomen
in de „ moederverdragen ".

Deze benadering, die inhoudt dat de tekst zich
toespitst op aspecten die werkelijk verandering
vereisen, heeft tot gevolg dat het Europese uitleve
ringssysteem een in wisselwerking met de natio
nale wetgeving staand web zal vormen van ver
schillende complexe stellen van Verdragsregels die
niet voor alle lidstaten gelden . Onder andere om

De onderhavige overeenkomst vormt een aanvulling
op al die verdragen . Derhalve kan zij niet dienen als
enige juridische basis voor uitlevering. Zoals in de
algemene opmerkingen bij dit rapport reeds is gezegd,
is een andere consequentie van de plaatsing van deze
overeenkomst in het kader van het Europese Uitleve
ringsverdrag en de andere bovengenoemde instrumen
ten , dat de bepalingen van die verdragen van kracht
blijven voor alle kwesties die niet door deze overeen
komst worden geregeld . Evenzo blijven alle voorbe
houden en verklaringen bij deze verdragen gelden
tussen de lidstaten die partij zijn bij deze overeen
komst, voorzover zij betrekking hebben op zaken die
niet door de onderhavige overeenkomst worden gere
geld .

In dit verband moet worden gewezen op de aan deze
overeenkomst gehechte, door Portugal afgelegde ver
klaring over het Portugese voorbehoud bij artikel 1
van het Europese Uitleveringsverdrag ingeval uitleve
ring wordt verzocht in verband met een strafbaar feit
dat bestraft wordt met een straf of maatregel die
levenslange vrijheidsbeneming meebrengt. Portugal
verklaart dat het voor zulke feiten alleen uitlevering
zal toestaan indien het de door de verzoekende lid
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staat toegezegde waarborgen om toepassing van
bestaande voorzieningen ten gunste van de betrokkene
te verzekeren, voldoende acht. In de verklaring wordt
gesteld dat Portugal in die omstandigheden uitlevering
zal toestaan met inachtneming van de desbetreffende
bepalingen van zijn grondwet en de interpretatie daar
van door zijn constitutionele hof. In de verklaring
herbevestigt Portugal tevens de geldigheid van arti
kel 5 van het Verdrag tot toetreding van Portugal tot
de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst.

Het aanvullende karakter van deze overeenkomst

heeft tevens tot gevolg dat, indien er sprake is van een
aangelegenheid die ook in de in lid 1 genoemde
verdragen is geregeld en de respectieve bepalingen niet
met elkaar verenigbaar zijn, de bepalingen van deze
overeenkomst prevaleren . Dit is tevens het geval wan
neer er met betrekking tot die andere verdragen ver
klaringen zijn afgelegd of voorbehouden zijn gemaakt,
tenzij deze overeenkomst uitdrukkelijk anders bepa
len . Zonodig wordt in dit rapport aangegeven welk
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ringsregelingen worden geboden, alsmede van uitleve
ringsovereenkomsten op basis van een uniforme wet
geving ( b.v. in de betrekkingen tussen de Noordse
landen ), of op basis van wederkerige wetgevingen, die
het mogelijk maken op het grondgebied van een
lidstaat bevelen tot aanhouding ten uitvoer te leggen
die op het grondgebied van een andere lidstaat gege
ven zijn ( b.v . in de betrekkingen tussen het Verenigd
Koninkrijk en Ierland ).

Artikel 2 — Feiten die tot uitlevering aanleiding
kunnen geven

In lid 1 wordt bepaald welke feiten tot uitlevering
aanleiding kunnen geven . Het aantal feiten die tot
uitlevering kunnen leiden, zal door de toepassing van
dit artikel zeer waarschijnlijk sterk toenemen .

verband er bestaat tussen deze overeenkomst en de

andere verdragen.

Zoals vermeld in de preambule, is er ook een verband
tussen deze overeenkomst en de Overeenkomst aan

gaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de
lidstaten van de Europese Unie, hoewel in artikel 1
niet specifiek naar dat verband verwezen wordt. Wan
neer beide verdragen allebei in werking zijn getreden ,
kunnen er situaties ontstaan waarin beide instrumen

ten gelijktijdig van toepassing zijn, omdat enkele van
de in deze overeenkomst behandelde aangelegenheden
ook aan de orde kunnen zijn in het geval dat de
betrokkene met zijn uitlevering instemt.

Artikel 1 van deze overeenkomst is anders geformu
leerd dan het corresponderende artikel 1 van de
overeenkomst aangaande de verkorte procedure, van
wege het verschil in aard en inhoud van beide instru
menten, hoewel zij beide een aanvulling vormen op
bestaande verdragen. In het bijzondere houdt de
onderhavige overeenkomst in zekere zin een wijziging
in van de voorwaarden voor uitlevering tussen de
lidstaten, doordat de bestaande wetelijke regeling voor
uitlevering zoals die op basis van de „ moederverdra
gen " wordt toegepast, gewijzigd wordt. Anderzijds
worden bij de overeenkomst aangaande de verkorte
procedure tot uitlevering de procedurele aspecten gere
geld van bepaalde gevallen van uitlevering die bij de
„ moederverdragen " niet geregeld zijn .

Dit lid bepaalt dat de feiten zowel krachtens het recht
van de verzoekende lidstaat alsook volgens dat van de
aangezochte lidstaat strafbaar moeten zijn gesteld,
zodat de regel van de dubbele strafbaarheid die in de
„ moederverdragen " reeds is opgenomen, wordt beves
tigd ( een specifieke uitzondering op die regel wordt in
artikel 3 behandeld ). Tevens wordt de voor uitlevering
minimaal vereiste maximumstraf gewijzigd : naar het
recht van de verzoekende lidstaat is de maximumstraf

tenminste twaalf maanden vrijheidsstraf of een maat
regel welke vrijheidsbeneming van dezelfde duur mee
brengt. Naar het recht van de aangezochte lidstaat is
dit teruggebracht tot zes maanden .

De drempel van één jaar bestaat reeds krachtens het
Europese Uitleveringsverdrag, maar ten aanzien van
deze drempel sommige lidstaten op het ogenblik van
de bekrachtiging een voorbehoud gemaakt. Krachtens
artikel 17 van de onderhavige overeenkomst zijn
soortgelijke voorbehouden niet toegestaan . De drem
pel van één jaar spoort eveneens met de in artikel 61

van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst gekozen
oplossing. In artikel 2 , lid 1 , van het Benelux-Verdrag
is er al sprake van een drempel van zes maanden naar
het recht van de verzoekende staat . Dit artikel bevat

een verdergaande uitleveringsregeling en prevaleert
derhalve boven de onderhavige bepaling van de over
eenkomst voorzover het uitleveringsregelingen betreft
tussen staten die partij zijn bij dat verdrag.
Voor de meeste lidstaten betekent de drempel van zes
maanden met betrekking tot de aangezochte lidstaat
een vernieuwing .

In lid 2 , dat gelezen moet worden in samenhang met
artikel 28 , lid 3 , van het Europese Uitleveringsverdrag,
is bepaald at lid 1 niet afdoet aan de toepasselijkheid
van bepalingen van bilaterale of multilaterale overeen
komsten waarin aan lidstaten verdergaande uitleve

Wat betreft het bepaalde in lid 2, hebben bepaalde
lidstaten de uitlevering geweigerd omdat hun natio
nale wetgeving niet voorziet in maatregelen die vrij
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heidsbeneming meebrengen en die qua aard vergelijk
baar zijn met die op grond waarvan om uitlevering
was verzocht, hoewel deze lidstaten bij artikel 25 van
het Europees Uitleveringsverdrag geen voorbehouden
hadden gemaakt. Met lid 2 werd beoogd de wettelijke
situatie duidelijk te maken, zodat uitlevering op deze
gronden tussen de lidstaten niet mag worden gewei
gerd.
Lid 3 regelt de zogeheten „ accessoire uitlevering " en
bevat een gelijksoortige regeling als artikel 1 van het
tweede protocol bij het Europese Uitleveringsverdrag.
Krachtens het bepaalde in dit lid heeft de aangezochte
lidstaat het recht om uitlevering toe te staan voor
feiten die niet voldoen aan de voorwaarden voor

uitlevering als bedoeld in lid 1 , maar bedreigd zijn
gesteld met een boete . De overweging was dat de
redenen voor niet-uitlevering vervallen wanneer de
opgeëiste persoon zal worden uitgeleverd voor een
ernstig feit dat voldoet aan de voorwaarden van lid 1 .
In dat geval behoort de betrokkene niet te ontsnappen
aan een strafvervolging voor minder ernstige feiten .
Zo wordt het de rechtbanken van de verzoekende

lidstaat mogelijk gemaakt hem voor alle strafbare
feiten te berechten .
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strafbare feiten van het deelnemen aan een criminele

organisatie en, anderzijds, de strafbare feiten van het
samenspannen — bleken bij uitlevering bijzonder
gevoelig te liggen, in die zin dat ten gevolge van het
ontbreken van de vereiste dubbele strafbaarheid uitle

vering voor misdaden die van cruciaal belang zijn in
de strijd tegen de georganiseerde misdaad kan worden
voorkomen .

Artikel 3 beoogt dit probleem te verhelpen door, in
afwijking van artikel 2 , lid 1 , van de onderhavige
overeenkomst en van het overeenkomstige artikel 2
van het Europese Uitleveringsverdrag en artikel 2 van
het Benelux-Verdrag, een uitzondering op het beginsel
van de dubbele strafbaarheid in te voeren . Daartoe is

in lid 1 bepaald dat, indien het feit waarvoor de
uitlevering wordt verzocht, krachtens het recht van de
verzoekende lidstaat wordt aangemerkt als deelneming
aan een criminele organisatie of samenspanning, uitle
vering niet mag worden geweigerd uitsluitend op
grond van het feit dat dit gedrag naar het recht van de
aangezochte lidstaat niet strafbaar is . Vanzelfsprekend
blijven de andere weigeringsgronden van deze over
eenkomst of van andere geldende verdragen van
kracht .

Een ander aspect van de kwestie van de onmogelijk
heid van uitlevering voor strafbare feiten die met een
geldboete zijn bedreigd, wordt geregeld in artikel 10 ,
lid 1 , dat betrekking heeft op gevallen waarin het
verzoek om uitlevering niet op zulke feiten was geba
seerd, maar waarin de verzoekende lidstaat in verband
met die feiten wellicht moet optreden nadat de betrok
kene is uitgeleverd .

Deze belangrijke bepaling wordt echter toegepast
onder twee voorwaarden welke allebei in lid 1 zijn
opgenomen . Ten eerste dient het feit krachtens het
recht van de verzoekende lidstaat strafbaar te zijn
gesteld met een vrijheidsstraf of een maatregel welke
vrijheidsbeneming met zich brengt met een maximum
van ten minste twaalf maanden . Duidelijkheidshalve
wordt de in artikel 2 reeds genoemde drempel expli
ciet herbevestigd .

Artikel 3 — Samenspanning of deelneming aan een
criminele organisatie
Sedert 1993 heeft de Europese Unie in het kader van
haar maatregelen tegen de meest ernstige vormen van
criminaliteit in het bijzonder gesteld dat grote priori
teit moet worden verleend aan de aanpak van de
ernstigste vormen van georganiseerde criminaliteit en
terrorisme . In dit verband is vaker geconstateerd dat
het de nationale wetgevingen van de lidstaten ont
breekt aan homogeniteit in de strafbepalingen met
betrekking tot de samenwerking van twee of meer
personen met het oogmerk misdrijven te plegen . Een
en ander is te wijten aan het verschil in wetstradities,
maar wijst niet op verschillen in strafrechtelijk beleid .
Deze verschillen kunnen de justitiële samenwerking
bemoeilijken .
In het bijzonder de verschillen tussen de diverse vor
men van criminele organisaties die onder de werking

Ten tweede moet de deelneming aan een criminele
organisatie of de samenspanning tot doel hebben het
plegen van :

a ) „ een of meer feiten zoals bedoeld in de artikelen 1

en 2 van het Europese Verdrag tot bestrijding van
terrorisme ", of

b ) „ enig ander feit dat strafbaar is gesteld met een
vrijheidsstraf om met een maatregel welke vrij
heidsbeneming met zich brengt met een maximum
van ten minste twaalf maanden, op het gebied van
handel in verdovende middelen en andere vormen

van georganiseerde misdaad of andere daden van
geweld gericht tegen het leven, de fysieke integri
teit of de vrijheid van een persoon, of wanneer
daarbij gemeen gevaar voor personen is ontstaan ."

van het strafrecht van de lidstaten vallen en de ver

Lid 2 benoemt de documentatie aan de hand

schillen tussen de diverse vormen van samenspanning

waarvan de aangezochte lidstaat bepaalt of aan

— en meer nog de verschillen tussen , enerzijds, de

deze tweede voorwaarde is voldaan .
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Uit de voorwaarden blijkt dat de uitzonderlijke afwij
king van de eis van dubbele strafbaarheid verant
woord is en alleen van toepassing is met betrekking
tot bijzonder ernstige vormen van deelneming aan een
criminele organisatie of van samenspanning en dat de
ernst daarvan moet worden beoordeeld op basis van
de aard van de feiten die het doel vormen van de

mensen die samenspannen, een criminele organisatie
oprichten of eraan deelnemen. De feiten die in dit
verband in de overeenkomst als ernstig worden
beschouwd, behoren tot drie welomschreven catego
rieën : daden van terrorisme , daden die verband hou
den met georganiseerde misdaad, inclusief drugshan

del , en geweldsdelicten .
Daarentegen bevat lid 1 geen definitie van deelneming
aan een criminele organisatie of samenspanning, aan
gezien het voldoende is dat het feit dat aan het
uitleveringsverzoek ten grondslag ligt, naar het recht
van de verzoekende lidstaat wordt aangemerkt als
deelneming aan een criminele organisatie of als samen
spanning.

Aangezien het beginsel van de dubbele strafbaarheid
voor vele lidstaten een in hun uitleveringswetgeving
verankerd beginsel is, werd het echter passend geacht
een andere oplossing te bieden dan die van lid 1 . Om
die reden voorzien de leden 3 en 4 in de mogelijkheid
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plegen van het strafbare feit of de strafbare feiten
in kwestie. Het bijdragen kan in feite ook van
ondergeschikte aard zijn ( louter materiële voorbe
reiding; logistieke steun voor het verschaffen van
vervoer of verblijf aan personen en ander gedrag).
In het lid wordt niet bepaald dat de persoon die
aan het plegen van het strafbaar feit bijdraagt, een
„ lid " van de groep moet zijn . Derhalve zal ook de
bijdrage van een persoon die niet als lid van een
goed georganiseerde groep bijdraagt aan de misda
dige activiteiten van de groep — hetzij incidenteel,
hetzij structureel — onder deze bepaling vallen,
mits de andere elementen van het strafbare feit

aanwezig zijn .

— In dit lid staat: „ De bijdrage van de persoon dient
opzettelijk te gebeuren en met kennis van zaken
wat betreft ofwel het oogmerk en de algemene
misdadige activiteit van de groep ofwel van het
voornemen van de groep om het betrokken feit of
de betrokken feiten te plegen .". De gekozen for
mulering kwalificeert de bijdrage op twee manie
ren: ten eerste, de bijdrage moet opzettelijk zijn;
derhalve vallen niet opzettelijke bijdragen er bui
ten . Ten tweede, de aard van criminele groepen en
de omstandigheden waaronder de bijdrage wordt
geleverd lopen uiteen; derhalve is het vereist dat
een element van kennis nader wordt omschreven .

Met betrekking hierop leidt de formulering ertoe

van een combinatie van een voorbehoud ten aanzien

dat het element van kennis bestaat uit kennis ofwel

van het bepaalde in lid 1 en de verplichting om de in
lid 4 omschreven gedragingen voor uitlevering vatbaar
te maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 ,

van het oogmerk en de algemene criminele doel
stellingen van de groep ofwel van het voornemen
van de groep om een of meer van de betrokken
feiten te plegen .

lid 1 .

Volgens lid 3 kan een lidstaat zich het recht voorbe
houden lid 1 niet toe te passen dan wel het toe te
passen onder bepaalde voorwaarden die in het voor
behoud moeten worden aangegeven . De lidstaat die
een voorbehoud maakt, is vrij de inhoud van die
voorwaarden te bepalen .
Indien een voorbehoud wordt gemaakt, al dan niet
met voorwaarden, is lid 4 van toepassing. Dit lid
bevat een beschrijving van het gedrag dat naar het
recht van de lidstaat aanleiding moet kunnen geven
tot uitlevering. Hiertoe wordt zonder verder gebruik
te maken van begrippen als deelneming aan een crimi
nele organisatie of samenspanning, een reeks objec
tieve elementen gebruikt:
— Het gedrag dient bij te dragen aan het plegen door
een groep van personen met een gemeenschappe
lijk oogmerk van een of meer strafbare feiten van
het in die bepaling genoemde type .
— De bijdrage kan van enigerlei aard zijn en in een
bepaald geval zal objectief moeten worden bezien
of het gedrag inderdaad bijdraagt aan het plegen
van een of meer strafbare feiten. Zoals geformu
leerd in dit lid, behoeft het gedrag niet te bestaan
in deelneming van de persoon aan het feitelijke

— De strafbare feiten van een groep waaraan iemand
bijdraagt, zijn dezelfde als die van lid 1 , onder a )
en b ). Ook hier is de bijzondere verplichting van
deze bepaling gerechtvaardigd door de ernst van
de strafbare feiten die de groep heeft gepleegd of
heeft gepland .

Artikel 4 — Bevel tot vrijheidsbeneming in een andere
plaats dan in een penitentiaire inrichting
In artikel 12 van het Europese Uitleveringsverdrag
wordt bepaald dat een verzoek tot uitlevering geba
seerd moet zijn op een veroordeling of maatregel die
vrijheidsbeneming meebrengt dan wel — bij uitleve
ring met het oog op strafvervolging — op een bevel
tot aanhouding of een andere akte die dezelfde kracht
heeft . Krachtens deze akten wordt aan betrokkene

gewoonlijk zijn vrijheid benomen in een penitentiaire
inrichting.
Echter met het oog op een proces of zelfs ter vervan
ging van de betekening van vonnissen zijn nieuwe
soorten maatregelen ter beperking van persoonlijke
vrijheid ontwikkeld of zullen in de toekomst mogelijk
worden ontwikkeld. In sommige lidstaten is het wet
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telijk toegestaan dat de rechterlijke autoriteiten
gebruik maken van huisarrest of wordt, hoe de maat
regel ook wordt genoemd, bepaald dat een persoon
zijn vrijheid in een andere plaats dan in een peniten
tiaire inrichting wordt ontnomen.
Aangezien vrijheidsbeneming in een andere plaats dan
in een penitentiaire inrichting krachtens die wetgevin
gen qua doel en wettelijke regeling gelijkwaardig is
aan een vrijheidsbeneming in een penitentiaire inrich
ting — uitsluitend de plaats waar de persoon in
voorarrest wordt gehouden, wijkt af — werd de
mening gehuldigd dat deze afwijkende voorziening
waarschijnlijk geen negatieve gevolgen zal hebben
voor de uitlevering.

Teneinde te voorkomen dat door een enige interpreta
tie van genoemd artikel van het Europese Uitleverings
verdrag of het overeenkomstige artikel 11 van het
Benelux-Verdrag een uitlevering zou worden belem
merd, is in artikel 4 bepaald dat uitlevering niet kan
worden geweigerd op grond van het enkele feit dat de
maatregel die aan het verzoek ten grondslag ligt,
voorziet in vrijheidsbeneming in een andere plaats dan
in een penitentiaire inrichting.
Deze bepaling noodzaakt niet tot wijziging van de
nationale voorschriften inzake arrest en persoonlijke
vrijheidsbeneming, zelfs niet met betrekking tot uitle
vering; evenmin leidt deze bepaling tot wijziging van
de andere voorwaarden voor het toestaan of het

weigeren van uitlevering.

Vooral wanneer in de aangezochte staat de mogelijk
heid van vrijheidsbeneming niet bestaat, kan het voor
de verzoekende lidstaat zinvol zijn om bij een uitleve
ringsverzoek uitleg te geven over het toepassingsbereik
en de juridische omschrijving van huisarrest of een
soortgelijke maatregel die aan het verzoek ten grond
slag ligt.
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de aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke
verklaring van de lidstaten in verband met het asiel
recht (Verdrag betreffende de status van vluchtelingen
van 1951 , zoals gewijzigd bij het Protocol van New
York van 1967 ),waarin de relatie wordt gelegd tussen
deze overeenkomst en de asielbepalingen in de grond
wet van sommige lidstaten en de relevante internatio
nale instrumenten .

Uit artikel 5 blijkt een tweeledige aanpak : enerzijds
wordt in lid 1 bepaald dat met het oog op uitlevering
geen strafbaar feit als een politiek delict wordt
beschouwd; anderzijds wordt in lid 2 , waarin erkend
wordt dat door middel van een voorbehoud van dit

beginsel mag worden afgeweken, bepaald dat er geen
voorbehoud kan worden gemaakt met betrekking tot
daden van terrorisme . Voornoemd beginsel blijft op
dit gebied dus onverlet.

In artikel 3 van het Europese Uitleveringsverdrag en
artikel 3 van het Benelux-Verdrag wordt uitlevering
voor politieke delicten uitgesloten. Artikel 1 van het
Europese Verdrag tot bestrijding van terrorisme bevat
een uitzondering op die regels door te bepalen dat een
in dat artikel genoemd strafbaar feit niet beschouwd
mag worden als een politiek delict, een met een
politiek delict samenhangend feit of een feit ingegeven
door politieke motieven . Bovendien voorziet artikel 2
van laatstgenoemd Verdrag in de mogelijkheid voor
een staat die partij is, om niet als zodanige delicten te
beschouwen : elke ernstige daad van geweld die niet is
bedoeld in artikel 1 , gericht is tegen het leven, de
fysieke integriteit of de vrijheid van personen of tegen
enig goed, wanneer daarbij gemeen gevaar voor perso
nen is ontstaan, alsmede in geval van een poging tot
het plegen van een van de voornoemde strafbare feiten
of de deelneming eraan de medepleger of medeplich
tige van een persoon die een zodanig feit pleegt of
daartoe een poging doet.

Artikel 5 — Politieke delicten

De gemeenschappelijke verbintenis van de lidstaten tot
het voorkomen en bestrijden van terrorisme, die vaak
door de Europese Raad is onderstreept, en de daaruit

In lid 1 van dit artikel wordt de mogelijkheid om zich
te beroepen op het uitzonderingsgeval van het poli
tieke delict volledig uitgesloten .

voortvloeiende noodzaak om de justitiële samenwer

king te verbeteren teneinde het risico dat dergelijke
gedragingen ongestraft blijven, uit te sluiten, hebben
ertoe geleid dat de kwestie van de politieke delicten
met betrekking tot uitlevering opnieuw is bezien .
Gelet op de overeenkomsten tussen de politieke opvat
tingen van de lidstaten en het fundamentele vertrou
wen in de werking van de strafrechtelijke handha
vingsstelsels van de lidstaten lag het voor de hand de
handhaving van het politieke delict als weigerings
grond voor uitlevering tussen de lidstaten van de
Europese Unie te heroverwegen . Het bepaalde in arti
kel 5 is het resultaat van deze heroverweging .
De belangrijke wijzigingen als gevolg van de nieuwe
bepalingen moeten worden gelezen in samenhang met

In lid 1 is de formulering overgenomen van artikel 1
van het Europese Verdrag tot bestrijding van terro
risme, maar de bepaling is niet langer beperkt tot een
lijst van strafbare feiten . Lid 1 van de onderhavige
overeenkomst heeft dus voorrang op artikel 3 , lid 1 ,
van het Europese Uitleveringsverdrag, en artikel 3 ,
lid 1 , van het Benelux-Verdrag, alsmede op de artike
len 1 en 2 van het Europese Verdrag tot bestrijding
van terrorisme .

Zoals bepaald in lid 3 , wijzigt lid 1 van dit artikel op
generlei wijze het bepaalde in artikel 3 , lid 2 , van het
Europese Uitleveringsverdrag of in artikel 5 van het
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Europese Verdrag tot bestrijding van terrorisme .
Krachtens deze bepalingen, die derhalve ten volle
kunnen worden toegepast, mag de aangezochte lid
staat uitlevering blijven weigeren indien het verzoek
tot uitlevering is gedaan met de bedoeling een persoon
te vervolgen of te straffen op grond van zijn ras,
godsdienst, nationaliteit of politieke gezindheid, of
indien de positie van betrokkene om een van deze
redenen ongunstig dreigt te worden beïnvloed .
De mogelijkheid dat deze omstandigheden zich in het
kader van een uitleveringsprocedure tussen de lidsta
ten van de Europese Unie zullen voordoen, bestaat
waarschijnlijk alleen in theorie . Aangezien de eerbiedi
ging van de fundamentele rechten en vrijheden een
absoluut beginsel van de Europese Unie is en, zoals
reeds gezegd, de achterliggende gedachte is bij elke
vooruitgang die de Unie via de onderhavige overeen
komst wil boeken, was men echter van oordeel dat de
tekst niet mag afwijken van voornoemde traditionele
regel waarbij personen beschermd worden tegen straf
rechtelijke procedures waarin politieke discriminatie
een rol speelt, en dat de geldigheid van die regel
expliciet dient te worden benadrukt.

Lid 3 wordt eveneens genoemd in de aan de overeen
komst gehechte verklaring, waarin Griekenland stelt
dat het in het licht van het bepaalde in dat lid
mogelijk is het hele artikel dusdanig te interpreteren
dat het verenigbaar is met de voorwaarden van de
Griekse grondwet.

Lid 2 bepaalt — zoals reeds vermeld — dat elke
lidstaat een voorbehoud kan maken waarbij de toe
passing van lid 1 beperkt wordt tot twee categorieën
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In tegenstelling tot artikel 3 , lid 1 , van de onderhavige
overeenkomst wordt samenspanning of deelneming
aan een criminele organisatie zoals bedoeld in lid 2 ,
onder b ), van dit artikel slechts in overweging geno
men voorzover het gedragingen betreft welke overeen
komen met de omschrijving in artikel 3 , lid 4 .

Lid 4 ten slotte vormt het sluitstuk van dit artikel

door te bepalen dat de voorbehouden krachtens arti
kel 13 van het Europese Verdrag tot bestrijding van
terrorisme niet langer van toepassing zijn. Lid 4 geldt
zowel voor de lidstaten die het in lid 1 genoemde
beginsel ten volle toepassen als voor de lidstaten die
de in lid 2 bedoelde verklaring zullen afleggen.

Artikel 6 — Fiscale delicten

Artikel 5 van het Europese Uitleveringsverdrag en
artikel 4 van het Benelux-Verdrag bepalen dat uitleve
ring voor fiscale delicten slechts wordt toegestaan
indien partijen daartoe hebben besloten ten aanzien
van dergelijke delicten of categorieën van deze delic
ten . De beperking zoals bedoeld in artikel 5 van het
Europese Uitleveringsverdrag wordt opgeheven door
artikel 2 van het tweede aanvullende protocol bij het
Europese Uitleveringsverdrag, maar dit protocol is niet
door alle lidstaten bekrachtigd en is niet van toepas
sing tussen lidstaten tussen welke andere uitleverings
regelingen dan die in het Europese Uitleveringsverdrag
gelden . In artikel 63 van de Schengen-Uitvoeringsover
eenkomst wordt de beperking met betrekking tot
fiscale delicten gedeeltelijk opgeheven .

van strafbare feiten :

a ) de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 1 en 2
van het Europese Verdrag tot bestrijding van ter
rorisme ( die betrekking hebben op de ernstigste

feiten zoals het in gijzeling nemen, het gebruik van
vuurwapens en explosieven, daden van geweld die
gericht zijn tegen het leven of de vrijheid van
personen of die gemeen gevaar voor personen

In de leden 1 en 2 wordt voorzien in een voor alle

lidstaten gelijke wettelijke regeling zoals die van het
Europese Uitleveringsverdrag. De onderhavige regeling
prevaleert dus boven zowel de bovengenoemde artike
len van het Europese Uitleveringsverdrag en het Bene
lux-Verdrag als de regeling van de Schengen-Uitvoe
ringsovereenkomst.

doen ontstaan );

feiten die worden aangemerkt als samen
of deelneming aan een criminele organi
een of meer van de onder a ) genoemde
feiten te plegen .

Overeenkomstig lid 1 kunnen in beginsel fiscale delic
ten die krachtens het recht van de aangezochte lidstaat
als een strafbaar feit van dezelfde aard worden aange
merkt, in beginsel eveneens tot uitlevering leiden .

Ten aanzien van deze laatstgenoemde categorieën is de
reikwijdte van de onderhavige overeenkomst groter
dan het toepassingsbereik van artikel 1 , onder f), van
het Europese Verdrag tot bestrijding van terrorisme,
dat beperkt is tot een poging tot het plegen van een
van de strafbare feiten die worden genoemd in arti
kel 1 of tot deelneming als medepleger of als mede
plichtige van een persoon die die feiten pleegt of poogt
te plegen .

Aangezien het recht van de lidstaten kan verschillen

b ) strafbare
spanning
satie om
strafbare

wat betreft de bestanddelen van de diverse delicten in

verband met retributies, belastingen, douane en devie
zen, werd het juist geacht de aangezochte lidstaat een
ruime beoordelingsbevoegdheid te geven bij het
nagaan of zijn recht een delict bevat dat kan worden
aangemerkt als een strafbaar feit van dezelfde aard als
dat waarvoor om uitlevering wordt verzocht. Om aan
de eis van de dubbele strafbaarheid te voldoen, vol
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staat het derhalve dat een delict wordt aangemerkt als
zijnde „ van dezelfde aard "( : ').

Lid 2 bevat een gelijksoortige regeling als die van het
tweede protocol ( **) , op grond waarvan uitlevering
niet mag worden geweigerd op grond van het feit dat
het recht van de aangezochte lidstaat niet dezelfde
soort fiscale heffingen oplegt als het recht van de
verzoekende lidstaat. Ook hier is de grondgedachte
dat de essentiële elementen van het delict er bepalend
voor zijn om de toepassing van het beginsel van de
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voorziet in de bevoegdheid om uitlevering op grond
van nationaliteit te weigeren, en in artikel 5 van het
Benelux-Verdrag wordt uitlevering van onderdanen
uitdrukkelijk uitgesloten . In sommige lidstaten belet
de grondwet de uitlevering van onderdanen, andere
lidstaten kennen een wettelijk verbod daartoe .

Overeenkomstig lid 1 mag uitlevering van onderdanen
in beginsel niet worden geweigerd op grond van het
feit dat de opgeëiste persoon onderdaan van de aange
zochte lidstaat in de zin van artikel 6 van het Euro

dubbele strafbaarheid te toetsen .

pese Uitleveringsverdrag is . Dit is een belangrijke
vooruitgang in de richting van het verwijderen tussen

Lid 3 voorziet in de mogelijkheid dat er een voorbe
houd wordt gemaakt voor niet met accijnzen , BTW of
douane verband houdende delicten, die van het toe
passingsgebied van de overeenkomst kunnen worden
uitgesloten . Wat daarentegen met accijnzen, BTW en

gen voor uitlevering. De redenen voor deze wijziging
zijn, zoals reeds in het algemene gedeelte van het
toelichtend rapport werd benadrukt, gelegen in de
gemeenschappelijke waarden , en rechtstradities en het
wederzijdse vertrouwen in de goede werking van de
strafrechtelijke handhavingsstelsels van de lidstaten
van de Europese Unie .

de lidstaten van een van de traditionele belemmerin

douane verband houdende delicten betreft, kan niet

van de werking van lid 1 van dit artikel worden
afgeweken door een voorbehoud te maken . Een bij
deze bepaling gemaakt voorbehoud is tevens relevant
met betrekking tot artikel 10, overeenkomstig arti
kel 10 lid 4 .

Lidstaten die partij zijn bij het tweede protocol mogen
inzake uitlevering op grond van fiscale delicten geen
strengere regeling uitvaardigen dan die waarmee ze bij
het tweede protocol reeds hebben ingestemd. Uit dit
beginsel volgt dat lidstaten die partij zijn bij het
tweede protocol en geen voorbehoud hebben gemaakt
bij artikel 2 ervan, geen verklaring overeenkomstig
lid 3 kunnen afleggen .

Artikel 7 — Uitlevering van onderdanen

Dit artikel dient in samenhang met de verklaring van
de Raad over het begrip onderdanen en de verklaring
van Denemarken, Finland en Zweden in verband met
artikel 7 van de overeenkomst te worden gelezen .

In deze bepaling wordt het begrip „ onderdaan " van
een lidstaat niet gedefinieerd, maar wordt verwezen
naar artikel 6 van het Europese Uitleveringsverdrag.
Dat artikel voorziet erin dat elke partij in een verkla
ring de term „ onderdanen " kan definiëren .

Verscheidene lidstaten hebben dergelijke verklaringen
afgelegd, onder andere Denemarken, Finland en Zwe
den . Deze drie lidstaten hebben „ onderdanen " gedefi
nieerd als onderdanen van de Noordse staten ( Dene
marken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden )
alsmede vreemdelingen met verblijfplaats op het
grondgebied van een van deze staten . Men was van
oordeel dat deze verklaringen te ver gingen . Derhalve
bevestigen Denemarken, Zweden en Finland, in de
context van de onderhavige overeenkomst, door mid
del van de aan de overeenkomst gehechte verklaring
dat zij zich in hun betrekkingen met andere lidstaten
op basis van wederkerigheid niet zullen beroepen op
de definitie van onderdanen overeenkomstig het Euro
pese Uitleveringsverdrag als grond om de uitlevering
van op hun grondgebied verblijvende onderdanen van
niet-Noordse staten te weigeren .

Lid 2 voorziet in de mogelijkheid om van het alge
mene beginsel van lid 1 af te wijken. De mogelijkheid
Slechts weinig lidstaten leveren hun eigen onderdanen
uit . Artikel 6 van het Europese Uitleveringsverdrag
(*) Dat in de authentieke Engelse versie van het tweede proto
col sprake is van „ an offence of the same nature " in plaats'
van „ similar offence ", zoals in de huidige overeenkomst,
heeft niet tot doel een verschil in de op de twee instrumen

ten gebaseerde regelingen in het leven te roepen , maar is
louter te wijten aan technische redenen .
(**) Om louter technische redenen is de Engelse tekst van deze
overeenkomst niet dezelfde als de authentieke Engelse tekst
van het tweede protocol .

om in dit verband een voorbehoud te maken, werd

wenselijk geacht aangezien het verbod tot uitlevering
van onderdanen is vastgelegd in de grondwet of in
nationale wetten die op oude rechtstradities berusten .
Daarin wijzigingen aanbrengen, blijkt een complexe
aangelegenheid te zijn . Lid 3 bevat evenwel een rege
ling die een heroverweging van gemaakte voorbehou
den zal bevorderen .

Ingevolge lid 2 wordt het voorbehoud gemaakt door
middel van een verklaring dat de uitlevering van
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onderdanen niet is toegestaan of slechts onder
bepaalde voorwaarden die de lidstaat die de verklaring
aflegt, zelf bepaalt. Zo kan een lidstaat bepalen dat hij
uitlevering van onderdanen niet toestaat ten behoeve
van de tenuitvoerlegging van een straf, maar uitslui
tend voor een strafvervolging mits de uitgeleverde
persoon, als hij wordt veroordeeld , weer wordt over
gedragen met het oog op de tenuitvoerlegging van de
straf. Een lidstaat mag ook aangeven dat bij uitleve
ring van eigen onderdanen het beginsel van de dubbele
strafbaarheid , het specialiteitsbeginsel en het verbod
tot verderlevering aan een andere lidstaat altijd van
toepassing zullen zijn .
In dit verband dient op de verklaring van de Raad
over het begrip „ onderdanen " te worden gewezen .
Overeenkomstig deze verklaring doet het begrip
onderdaan in de onderhavige overeenkomst geen
afbreuk aan andere definities in of uit hoofde van het

Verdrag van de Raad van Europa van 21 maart 1983
inzake de overbrenging van gevonniste personen . Deze
verklaring laat elk voorbehoud uit hoofde van de
onderhavige overeenkomst onverlet.
Uit lid 3 blijkt dat elk voorbehoud een geldigheids
duur van vijf jaren heeft en telkens voor een periode
van dezelfde duur kan worden verlengd . Binnen deze
periode kan elke lidstaat te allen tijde een voorbehoud
geheel of gedeeltelijk intrekken . Dit lid voorziet in
procedures die garanderen dat voorbehouden niet
automatisch verstrijken zonder dat de depositaris van
de overeenkomst de betrokken lidstaat tweemaal ken

nis heeft gegeven .
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artikel , wordt er in elk geval van uitgegaan dat de
verlengingsperiode van het voorbehoud ingaat op de
eerste dag na de vervaldatum van de vijfjaarlijkse
periode tijdens welke het voorbehoud gold .
Een lidstaat die een voorbehoud handhaaft, kan dit
wijzigen om de voorwaarden voor uitlevering te ver
soepelen . In geen geval kan een lidstaat het voorbe
houd zodanig wijzigen dat de voorwaarden voor uitle
vering strenger worden, bijvoorbeeld door nieuwe
voorwaarden toe te voegen .

Artikel 8 — Verjaring
Krachtens artikel 10 van het Europese Uitleveringsver
drag en artikel 9 van het Benelux-Verdrag wordt
uitlevering niet toegestaan indien volgens de wet van
de verzoekende staat of die van de aangezochte staat
het recht tot strafvervolging of de straf is verjaard .

In lid 1 van dit artikel wordt bepaald dat een verzoek
om uitlevering niet kan worden geweigerd op grond
van het feit dat het recht tot strafvervolging of de straf
volgens het recht van de aangezochte lidstaat verjaard
is . Deze benadering zal de uitlevering tussen de lidsta
ten vergemakkelijken .
Lid 2 maakt de toepassing van het artikel facultatief,
zodat rekening gehouden kan worden met het recht
van de aangezochte lidstaat wanneer het een feit
betreft dat onder de rechtsmacht van die lidstaat valt .

De procedure zal als volgt verlopen . Twaalf maanden
vóór het verstrijken van elke vijfjaarlijkse periode stelt
de depositaris de betrokken lidstaat ervan in kennis
dat het voorbehoud op een bepaalde datum verstrijkt.
Uiterlijk drie maanden vóór deze datum dient de
lidstaat de depositaris overeenkomstig lid 3 , derde
alinea , in kennis te stellen van zijn voornemen . Indien
de lidstaat de depositaris meedeelt dat het voorbehoud

wordt gehandhaafd, wordt dit verlengd voor een
periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de eerste dag
volgend op de datum waarop het voorbehoud ver
strijkt.

Indien de lidstaat de depositaris niet conform de
overeengekomen procedure in kennis stelt van zijn

Artikel 9 bevat een bepaling die op soortgelijke over
wegingen gebaseerd is .

Artikel 9 — Amnestie

Dit artikel is nieuw ten opzichte van het Europese
Uitleveringsverdrag en het Benelux-Verdrag, maar
handhaaft de regeling die reeds in artikel 4 van het
tweede aanvullende protocol bij het Europese Uitleve
ringsverdrag vervat is . Het stemt overeen met arti
kel 62 , lid 2 , van de Schengen-Uitvoeringsovereen
komst .

voornemen, dan wordt het voorbehoud automatisch

als verlengd beschouwd voor een periode van zes
maanden die ingaat op de eerste dag volgend op de
vijfjaarlijkse periode . De depositaris stelt de lidstaat in
kennis van deze automatische verlenging en van de
dag waarop het voorbehoud definitief vervalt. In zijn
kennisgeving herinnert de depositaris de lidstaat aan
het bepaalde in lid 3 , vierde alinea , van het artikel .

In dit artikel wordt bepaald dat een in de aangezochte
lidstaat afgekondigde amnestie een dwingende reden
vormt om uitlevering niet toe te staan, indien die
lidstaat krachtens zijn strafwetgeving bevoegd zou zijn
om het strafbare feit te vervolgen .
Aan het feit dat de amnestie de uitlevering alleen
verhindert indien het strafbare feit onder de rechts

Indien de lidstaat een kennisgeving doet tot handha
ving van zijn voorbehoud uit hoofde van lid 2 van het

macht van de aangezochte lidstaat valt, liggen dezelfde
overwegingen ten grondslag als aan artikel 8 , lid 2 .
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Artikel 10 — Andere feiten dan die welke tot het
uitleveringsverzoek hebben geleid

Artikel 10 dient te worden bezien in samenhang met
artikel 14 van het Europese Uitleveringsverdrag en het
overeenkomstige artikel 13 van het Benelux-Verdrag.
Artikel 10 bevat nieuwe bepalingen, krachtens welke
een lidstaat die een uitlevering heeft verkregen gemak
kelijker zijn rechtsmacht in strafzaken ( vervolging,
berechting en tenuitvoerlegging van straffen ) kan uit
oefenen met betrekking tot andere vóór de uitlevering
van de persoon begane strafbare feiten dan die welke
aan het verzoek tot uitlevering ten grondslag lagen .
Krachtens artikel 10 kan een verzoekende lidstaat

optreden zonder dat de toestemming van de staat die
de uitlevering heeft toegestaan , moet worden gevraagd
en verkregen .
Dit vereenvoudigde systeem is van toepassing in de in
lid 1 genoemde vier gevallen . De onderdelen a ), b ) en
c ) betreffen gevallen waarin niet noodzakelijkerwijs
om uitlevering had kunnen worden verzocht; het in
onderdeel d ) bedoelde geval betreft daarentegen ook
strafbare feiten waarvoor uitlevering had kunnen wor
den gevraagd en verkregen .
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zelfs al leidt die vervangende maatregel tot beperking
van de persoonlijke vrijheid . Wat de formulering van
deze bepaling betreft, moet een maatregel die in de
plaats komt van een boete in dit geval uitsluitend
worden geïnterpreteerd als een maatregel die overeen
komstig het nationale recht kan worden toegepast
indien geen betaling van de geldboete is verkregen .
Derhalve heeft deze bepaling geen betrekking op
beperkingen van de vrijheid welke zijn bevolen ten
gevolge van de intrekking van voorwaardelijke invrij
heidstelling of enig andere soortgelijke maatregel .

In het geval van artikel 10, lid 1 , onderdeel d ), kan
een verzoekende lidstaat een opgeëist persoon vervol
gen of berechten, dan wel een aan die persoon opge
legde straf ten uitvoer leggen, zonder dat daartoe de
toestemming van de andere staat vereist is, mits de
betrokkene na zijn overlevering uitdrukkelijk afstand
doet van de bescherming van het specialiteitsbeginsel
met betrekking tot bepaalde delicten . Onder dit
onderdeel vallen ook situaties waarin — op basis van
het vonnis, de straf en de daartoe opgelegde maatrege
len — een verzoek om uitlevering mogelijk zou zijn
geweest en, indien de toestemming van de aangezochte
staat vereist was geweest, die staat verplicht zou zijn
geweest om toestemming te geven, als bedoeld in
artikel 14, lid 1 , onder a ), tweede zin , van het

Krachtens artikel 10, lid 1 , onder a ), kan een verzoe
kende lidstaat een strafvervolging instellen of voortzet
ten, dan wel een persoon berechten voor een feit dat

niet is bedreigd met een sanctie die leidt tot beperking
van de persoonlijke vrijheid .
Krachtens artikel 10 , lid 1 , onder b ), kan een verzoe
kende lidstaat zelfs indien het feit bedreigd is met een

sanctie die leidt tot een beperking van de persoonlijke
vrijheid, een strafvervolging instellen of voortzetten,
dan wel een persoon berechten, voorzover de persoon
tijdens de vervolging, dan wel ten gevolge daarvan,
niet in zijn persoonlijke vrijheid beperkt wordt. Dit
betekent dat indien de persoon veroordeeld wordt tot
een straf of maatregel die vrijheidsbeneming mee
brengt, dit vonnis alleen ten uitvoer kan worden
gelegd indien de verzoekende lidstaat daartoe de toe
stemming verkrijgt van hetzij de betrokkene, zoals
bedoeld in artikel 10, lid 1 , onder d ), hetzij de
aangezochte staat, krachtens artikel 14 van het Euro
pese Uitleveringsverdrag. Onder artikel 10, lid 1 ,
onder b ), vallen ook zaken waarin het feit is bedreigd
met vrijheidsbeneming of boetes . Echter, indien de
betrokkene veroordeeld is tot een boete is geen toe
stemming nodig voor de tenuitvoerlegging van het

Europese Uitleveringsverdrag.

Artikel 10, lid 1 , onderdeel d ), is opgenomen omdat
de belangen van de opgeëiste personen in het kader
van de uitleveringsbetrekkingen tussen de lidstaten
voldoende beschermd geacht worden door de toestem
mingsprocedure . De bepaling is te vergelijken met de
beschouwingen bij artikel 9 van de overeenkomst
aangaande de verkorte procedure tot uitlevering en
biedt de mogelijkheid gevallen waarin de persoon na
zijn overlevering afziet van het specialiteitsbeginsel, in
overweging te nemen .

De leden 2 en 3 stemmen eveneens overeen met

soortgelijke bepalingen van die overeenkomst en strek
ken ertoe een goede procedure vast te leggen voor het
doen van afstand van het specialiteitsbeginsel en die
nen ertoe te verzekeren dat de afstand uit vrije wil
wordt gedaan en dat de gevolgen ervan volledig
bekend zijn .

vonnis .

Krachtens artikel 10 , lid 1 , onder c ), kan een verzoe
kende lidstaat een onherroepelijke veroordeling tot
een boete, dan wel tot een maatregel die geen vrij
heidsbeneming meebrengt ten uitvoer leggen . Er zij op
gewezen dat onderdeel c ) een staat de mogelijkheid
biedt om niet alleen boetes, maar ook daarvoor in de

plaats komende maatregelen ten uitvoer te leggen,

In lid 2 wordt gespecificeerd dat de afstand van het
specialiteitsbeginsel wordt gedaan voor „ bepaalde fei
ten ". Dit betekent dat zowel een algemene afstand
voor alle vóór de overlevering begane feiten, als een
afstand voor bepaalde soorten feiten ongeldig is . Deze
bepaling, die op dit punt verschilt van artikel 9 van de
overeenkomst aangaande de verkorte procedure, biedt
een extra garantie dat de persoon zich bewust is van
de gevolgen van die afstand .
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Lid 4 houdt verband met artikel 6 en bepaalt dat bij
de toepassing van artikel 10, lid 1 , onderdelen a ), b )
en c ), de toestemming van de aangezochte lidstaat
moet worden gevraagd en verkregen indien de nieuwe
feiten fiscale delicten zijn waarvoor de aangezochte
lidstaat de mogelijkheid tot uitlevering heeft uitgeslo
ten door middel van de in artikel 6 , lid 3 , bedoelde
verklaring.

Artikel 11 — Toestemming van de aangezochte lid
staat

Krachtens artikel 11 kunnen lidstaten — door middel

van verklaringen en op basis van wederkerigheid —
desgewenst een aanvullende regeling invoeren , die ver
schilt van die van artikel 10 , met het oog op de
vergemakkelijking van de uitoefening van de rechts
macht in strafzaken in de verzoekende lidstaat voor
andere strafbare feiten dan die waarvoor de uitleve

ring is toegestaan . Deze voorziening bestaat uit een
afwijking van de bepalingen over het specialiteitsbe
ginsel in de „ moederverdragen ".

De toestemming van de aangezochte lidstaat zoals
bedoeld in artikel 14 , lid 1 , onder a ), van het Euro
pese Uitleveringsverdrag en artikel 13 , lid 1 , onder a ),
van het Benelux-Verdrag wordt geacht te zijn gegeven .
Op basis van deze veronderstelde toestemming kan de
verzoekende lidstaat de opgeëiste persoon vervolgen,
berechten, vonnissen of hem in hechtenis nemen,
terzake van andere vóór de overlevering begane feiten
dan die waarvoor de uitlevering is toegestaan .

Het werd echter raadzaam geacht een lidstaat die de
verklaring heeft afgelegd, de bevoegdheid te verlenen
om de „ toestemming die geacht wordt te zijn gege
ven " te schorsen bij een specifiek verzoek om uitleve
ring, door middel van een door specifieke aspecten
van de zaak ingegeven besluit . De aangezochte lidstaat
dient alsdan de verzoekende lidstaat bij het inwilligen
van de uitlevering hiervan in kennis te stellen . Lidsta
ten die dat wensen, kunnen bij het afleggen van de
verklaring aangeven in welke soort zaken zij de „ toe
stemming die geacht wordt te zijn gegeven " opschor
ten .

Indien de regeling betreffende de veronderstelde toe
stemming geldt, is artikel 10 niet van toepassing.
Zoals hierboven aangegeven is het beginsel van de
toestemming die geacht wordt te zijn gegeven onver
kort van toepassing op alle onder artikel 10 vallende
situaties . Heeft een aangezochte lidstaat in een
bepaald geval echter meegedeeld dat hij dit beginsel
niet zal toepassen, dan is artikel 10 opnieuw van
toepassing. In de samenhang tussen de twee artikelen
wordt voorzien in artikel 11 , tweede zin .
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Artikel 12 — Verderlevering aan een andere lidstaat

In artikel 15 van het Europese Uitleveringsverdrag en
artikel 14 , lid 1 , van het Benelux-Verdrag is bepaald
dat de verzoekende staat een persoon niet aan een
derde staat kan uitleveren zonder de toestemming van
de staat die de persoon aan hem heeft uitgeleverd .
Krachtens artikel 12 , lid 1 , is die regel niet meer van
toepassing en hoeft de lidstaat die een verzoek om
verderlevering heeft ontvangen, geen toestemming te
vragen aan de lidstaat die de betrokken persoon heeft
uitgeleverd .
Deze nieuwe bepaling geldt, zoals uitdrukkelijk wordt
gesteld, slechts voor verderlevering van een lidstaat
naar een andere lidstaat. Voorts geldt deze bepaling
slechts indien de staat die krachtens artikel 15 van het

Europese Uitleveringsverdrag zijn toestemming zou
moeten geven, een lidstaat is .
Elke lidstaat kan van lid 1 afwijken door middel van
een uit hoofde van lid 2 af te leggen verklaring. Deze
verklaring heeft tot gevolg dat artikel 15 van het
Europese Uitleveringsverdrag en artikel 14 van het
Benelux-Verdrag van toepassing blijven, hetgeen bete
kent dat de toestemming van die staat vereist is voor
verderlevering.

Uitgaande van dezelfde overwegingen als bij arti
kel 10, lid 1 , onderdeel d ), werd evenwel geoordeeld
dat de in lid 1 van het artikel opgenomen afwijking
van de algemene regel niet van toepassing dient te zijn
indien de betrokken persoon instemt met de verderle
vering . Er wordt van uitgegaan dat de in artikel 10 ,
leden 2 en 3 , uiteengezette bijzonderheden voor het
tot uitdrukking brengen van deze instemming in dit
verband toegepast zullen worden .
Ook was de opvatting dat de in lid 1 van het
onderhavige artikel opgenomen afwijking niet geldt
indien artikel 13 van de overeenkomst aangaande de
verkorte procedure tot uitlevering iets anders bepaalt.
Dit is het geval wanneer de betrokken persoon heeft
ingestemd met de uitlevering en ingevolge een verkla
ring van de betrokken lidstaat krachtens artikel 9 van
die overeenkomst het specialiteitsbeginsel niet van
toepassing is . In lid 2 wordt derhalve uitdrukkelijk
bepaald dat de krachtens dit lid afgelegde verklaring
in die twee gevallen geen enkel gevolg zal hebben .

Artikel 13 — Centrale autoriteit en verzending van
document via een faxapparaat

Dit artikel is grotendeels geënt op de Overeenkomst
van 26 mei 1989 tussen de lidstaten van de Europese
Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en
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de modernisering van de wijze waarop verzoeken om
uitlevering worden verzonden ( de zogeheten Overeen
komst van San Sebastian, opgesteld in het kader van
de Europese politieke samenwerking ).
Overeenkomstig lid 1 dient elke lidstaat een centrale
autoriteit aan te wijzen . Voorziet, zoals in Duitsland,
het constitutionele bestel erin dat bepaalde functies die
in andere staten zouden worden uitgeoefend door één
centrale autoriteit, worden uitgeoefend door autoritei
ten die op regionaal niveau bevoegd zijn, dan is het
mogelijk meer dan één centrale autoriteit aan te
wijzen .

De centrale autoriteit is het centrale punt voor de
toezending en ontvangst van uitleveringsverzoeken en
de vereiste ondersteunende documenten . In een aantal
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toezending van documenten met andere moderne tele
communicatiemiddelen dan faxapparatuur niet uit.

Artikel 14 — Aanvullende inlichtingen
Dit artikel behelst het recht om een verklaring af te
leggen, door middel waarvan er op basis van wederke
righeid een systeem van rechtstreekse verzoeken om
aanvullende inlichtingen wordt ingesteld . Verzoeken
om aanvullende informatie hebben vaak betrekking op
aangelegenheden die eigenlijk a41een door de justitiële
of een andere bevoegde autoriteit kunnen worden
beantwoord . Het verzoek om aanvullende inlichtingen
kan derhalve rechtstreeks worden gedaan teneinde de
procedure te bespoedigen .

lidstaten ligt het voor de hand dat die autoriteit het
Ministerie van Justitie is .

Uit de tweede alinea van het artikel volgt impliciet dat
de autoriteit die het verzoek om aanvullende inlichtin

Lid 1 is evenwel niet van toepassing indien de over
eenkomst, zoals in artikel 14 , uitdrukkelijk voorziet in
een ander kanaal voor toezending en ontvangst van

gen heeft ontvangen, dit ook rechtstreeks aan de
verzoekende autoriteit mag beantwoorden .

Lid 3 geeft de centrale autoriteit de mogelijkheid om
uitleveringsverzoeken en documenten per fax te ver

In dit artikel wordt gesteld dat de procedure voor
aanvullende inlichtingen moet overeenstemmen met
artikel 13 van het Europese Uitleveringsverdrag of
artikel 12 van het Benelux-Verdrag. Ook bij recht
streekse aanvragen krachtens dit artikel kunnen de

zenden . Lid 4 bevat de voorwaarden voor de verzen

autoriteiten van de lidstaten die de aanvullende inlich

ding per fax . Deze voorwaarden strekken ertoe de
echtheid en de vertrouwelijkheid van de toezending te
waarborgen en houden in dat de in het artikel
bedoelde cryptoapparatuur gebruikt dient te worden .

tingen opvragen derhalve een termijn stellen waarbin
nen deze ontvangen moeten zijn .

De verzoekende lidstaat moet er volledig op kunnen
vertrouwen dat de uitleveringsdocumenten echt zijn,
d.w.z . dat zij afgegeven zijn door een autoriteit die
krachtens het nationale recht daartoe gerechtigd is , en
dat die documenten niet vervalst zijn . Dit geldt vooral
voor arrestatiebevelen of andere soortgelijke docu
menten op grond waarvan de verzoekende staat maat
regelen kan nemen die leiden tot een inbreuk op de

Artikel 15 — Legalisering

rechten van het individu . Indien de autoriteiten van de

formaliteiten .

documenten .

aangezochte lidstaat aan de echtheid van het uitleve
ringsdocument twijfelen, is de centrale autoriteit van
die staat gerechtigd van de centrale autoriteit van de
verzoekende lidstaat te verlangen dat zij de originele
documenten of voor eensluidend gewaarmerkte
afschriften ervan overlegt op de in lid 5 voorgeschre
ven wijze . Dit artikel geeft niet de betrokken persoon
het recht te eisen dat het document op de traditionele
wijze toegezonden wordt.
Er wordt voorzien dat het voor de goede werking van
dit artikel noodzakelijk kan zijn dat de lidstaten
elkaar raadplegen over de praktische regelingen voor
de toepassing van dit artikel .

Dit artikel sluit toekomstige regelingen tussen de lid
staten buiten het kader van deze overeenkomst inzake

Dit artikel strekt ertoe de formele vereisten voor

documentatie voor uitlevering te vereenvoudigen .
Daartoe is in het artikel het algemene beginsel vastge
legd dat documenten of afschriften ervan die met het
oog op uitlevering toegezonden worden, vrijgesteld
zijn van de verplichting tot legalisering of andere

Dit beginsel is niet van toepassing indien het Europese
Uitleveringsverdrag ( artikel 12 , lid 2 , onder a )), het
Benelux-Verdrag ( artikel 11 , lid 2 , onder a )) of de
onderhavige overeenkomst ( artikel 13 , lid 5 ) legalise
ring of enige andere formaliteit veteist.
Echter in die gevallen voorziet het artikel in een
aanzienlijke versoepeling van de formele vereisten met
betrekking tot de speciale formaliteiten welke worden
vereist door bepaalde lidstaten die verklaringen bij het
Europese Uitleveringsverdrag hebben afgelegd . Krach
tens de onderhavige bepaling is het in alle gevallen
toereikend

dat

de

afschriften

van

het

document

gewaarmerkt zijn volgens de regels die gelden in de
lidstaat waar het document is afgegeven of door de
centrale autoriteit, zoals bedoeld in artikel 13 . Doel
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ervan is, de echtheid van het document te waarborgen
in gevallen waarin de echtheid ervan door de verzoe
kende lidstaat of de betrokken persoon in twijfel
wordt getrokken .

Artikel 16 — Doortocht

Dit artikel strekt ertoe de procedures voor doortocht
die moeten worden gevolgd krachtens artikel 21 van
het Europese Uitleveringsverdrag en artikel 21 van het
Benelux-Verdrag te vereenvoudigen .

Zoals blijkt uit het bepaalde onder a ), is de informatie
die aan de verzoekende lidstaat moet worden ver

behelst de mogelijkheid om de doortocht in bepaalde,
daarin aangegeven gevallen te weigeren . Lid 1 van dat
artikel , betreffende politieke of zuiver militaire delic
ten, alsmede lid 6 , betreffende zogenaamde discrimine
rende vervolging, blijven van toepassing voorzover
artikel 3 of 5 van de onderhavige overeenkomst de
toepassing daarvan niet beperkt. Ook lid 2, dat
betrekking heeft op nationale onderdanen , blijft van
toepassing, met inachtneming van de beperkingen van
artikel 7 van de onderhavige overeenkomst . Lid 5
staat in dezelfde verhouding tot artikel 6 van de
onderhavige overeenkomst . Voorts behelst lid 5
andere gevallen van weigering van de doortocht die
mogelijk blijven krachtens een verklaring, door een
lidstaat afgelegd overeenkomstig dat lid, op basis
waarvan het toestaan van de doortocht afhangt van
dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor uitle
vering door diezelfde staat of van bepaalde van deze

strekt, beperkt. In afwijking van artikel 21 , lid 3 , van
het Europese Uitleveringsverdrag en artikel 21 , lid 2 ,
van het Benelux-Verdrag, is het niet langer noodzake
lijk documenten zoals afschriften van het aanhou
dingsbevel te verstrekken . De in onderdeel a ) bedoelde

voorwaarden .

informatie is dezelfde als die welke moet worden

Artikel 17 — Voorbehouden

verstrekt in gevallen waarin om voorlopige aanhou
ding van een persoon wordt verzocht. Sommige ele
menten van deze informatie zijn tevens gelijk aan de
elementen van de informatie die krachtens artikel 4 ,

lid 1 , van de overeenkomst aangaande de verkorte
procedure tot uitlevering nodig zijn en moeten in de
twee overeenkomsten van de Europese Unie op
dezelfde wijze worden uitgelegd .
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Dit artikel bepaalt dat bij deze overeenkomst geen
andere voorbehouden zijn toegestaan dan die waarin
deze overeenkomst uitdrukkelijk voorziet. Voorbehou
den zijn voorzien in artikel 3 , lid 3 , artikel 5 , lid 2 ,
artikel 6 , lid 3 , artikel 7, lid 2 , en artikel 12 , lid 2 .
Bedoelde voorbehouden worden door middel van een

In het licht van artikel 7 werd het van belang geacht
hier te benadrukken dat de informatie over de identi

teit van de persoon altijd de nationaliteit van de
gezochte persoon moet behelzen.

verklaring afgelegd bij de in artikel 18 , lid 2 , bedoelde
kennisgeving. Deze kunnen niet op andere tijdstippen
worden gemaakt.

Aangezien het belangrijk werd gevonden over snelle
communicatiemiddelen te beschikken, wordt in onder

deel b ) een keuze uit communicatiemiddelen geboden .
De enige beperking is dat het verzoek schriftelijk moet
kunnen worden vastgelegd . Derhalve vallen alle
moderne communicatiemiddelen die aan deze eis vol

doen onder de reikwijdte van deze bepaling.
Uit het bepaalde in onderdeel c ) volgt dat, in afwij
king van artikel 21 , lid 4, van het Europese Uitleve
ringsverdrag en artikel 21 , lid 3 , van het Benelux
Verdrag, in gevallen van rechtstreeks vervoer door de
lucht van de verzoekende lidstaat naar de aangezochte
lidstaat geen verzoek om doortocht hoeft te worden
ingediend bij een lidstaat over het grondgebied waar
van gevlogen wordt. Indien echter tijdens zo'n vlucht
onvoorzien een landing moet worden uitgevoerd, dient
de in onderdeel a ) bedoelde informatie zo spoedig
mogelijk aan de lidstaat van doorvoer te worden
toegezonden. Het bepaalde in onderdeel b ) kan in
dergelijke gevallen worden toegepast.
Onderdeel d ) heeft betrekking op artikel 21 , leden 1 ,
2, 5 en 6 , van het Europese Uitleveringsverdrag en

Artikel 18 — Inwerkingtreding
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de overeen
komst overeenkomstig de door de Raad vastgestelde
regels . De overeenkomst treedt in werking 90 dagen
na de nederlegging van de laatste akte van aanneming
door de staat die op het moment waarop de akte tot
vaststelling van de overeenkomst door de Raad wordt
aangenomen, lidstaat van de Europese Unie is, dat wil
zeggen 15 lidstaten . De Raad heeft de akte op 27 sep
tember 1996 aangenomen .
Opdat de overeenkomst zo snel mogelijk kan worden
toegepast tussen de lidstaten die dit wensen , biedt
lid 3 , evenals de eerder door de lidstaten gesloten
overeenkomsten inzake justitiële samenwerking, even
wel de mogelijkheid dat elke lidstaat bij de aanneming
of op enig later tijdstip kan verklaren, dat de overeen
komst reeds eerder van toepassing zal zijn in zijn
betrekkingen met de lidstaten die een zelfde verklaring
hebben afgelegd . Deze verklaring wordt 90 dagen
nadat zij is afgelegd van kracht.
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Artikel 19 — Toetreding van nieuwe lidstaten

Dit artikel bepaalt dat de overeenkomst openstaat
voor toetreding van iedere staat die lid wordt van de
Europese Unie en regelt de wijze waarop deze toetre
ding geschiedt. Een staat die geen lidstaat is kan niet
tot de overeenkomst toetreden .

Indien de overeenkomst reeds in werking is getreden
op het tijdstip dat de nieuwe lidstaat toetreedt, wordt
de overeenkomst voor de lidstaat van kracht 90 dagen
na de nederlegging van diens akte van toetreding. Is
de overeenkomst daarentegen 90 dagen na de toetre
ding van de nieuwe lidstaat nog niet in werking
getreden, dan treedt zij ten aanzien van die lidstaat in
werking op het in artikel 18 , lid 3 , bedoelde tijdstip
van inwerkingtreding. In dat geval kan de toetredende
staat eveneens een verklaring afleggen over een ver
vroegde toepassing, overeenkomstig artikel 18 , lid 4 .

Opgemerkt zij , dat indien een staat vóór de inwer
kingtreding van de overeenkomst lid wordt van de
Europese Unie en niet toetreedt tot de overeenkomst,
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deze laatste uit hoofde van artikel 18 , lid 3 , toch
inwerking treedt zodra alle staten die lid waren op het
tijdstip van de ondertekening, hun akte van aanne
ming hebben neergelegd .

Gelet op de aanvullende aard van deze overeenkomst,
zoals blijkt uit artikel 1 van de overeenkomst, is een
eerste voorwaarde voor toetreding dat het Europese
Uitleveringsverdrag van 1957 van de Raad van
Europa bekrachtigd is .

Artikel 20 — Depositaris

In dit artikel wordt bepaald dat de secretaris-generaal
van de Raad depositaris is van de overeenkomst. De
secretaris-generaal stelt de lidstaten zo spoedig moge
lijk op de hoogte van kennisgevingen van lidstaten
met betrekking tot de overeenkomst . Deze kennisge
vingen worden bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen, C-serie, alsmede
informatie over de stand van de aannemingen, toetre
dingen , verklaringen en voorbehouden .
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CONCLUSIES VAN DE RAAD
van 27 mei 1997

inzake de praktische implementatie van de Overeenkomst van Dublin
( 97/C 191 /04 )
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HECHT ZIJN GOEDKEURING AAN de volgende toevoe
ging aan de op 11 en 12 juni 1992 door de ministers
belast met immigratieaangelegenheden te Lissabon aange
nomen beleidslijnen voor de tenuitvoerlegging van de
Overeenkomst van Dublin :

HECHT voorts ZIJN GOEDKEURING AAN de volgende
toevoeging aan de conclusies betreffende de overdracht
van asielzoekers krachtens de Overeenkomst van Dublin,
zoals aangenomen door de ministers belast met immigra
tieaangelegenheden op 30 november en 1 december 1992
te Londen :

„Antwoordtermijn voor overnameverzoeken

„ Indien de overdracht van de asielzoeker moet wor

De lidstaat die om overname wordt verzocht, zal zich
tot het uiterste inspannen om het verzoek te beant
woorden binnen een termijn van ten hoogste één
maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van

den uitgesteld vanwege bijzondere omstandigheden als
ziekte, zwangerschap, strafrechtelijke detentie e.d . en
het derhalve niet mogelijk is de overdracht uit te
voeren binnen de normale overdrachtstermijn van één
maand, dan bepalen de betrokken lidstaten in goed
onderling overleg binnen welke termijn de overdracht
in een dergelijk geval alsnog zal plaatsvinden .

het verzoek .

In gevallen waarin zich bijzondere moeilijkheden voor
doen, kan de aangezochte lidstaat evenwel, vóór het
verstrijken van de termijn van één maand, een voorlo
pig antwoord verschaffen, waarin wordt aangegeven
binnen welke termijn het mogelijk zal zijn een defini
tief antwoord te geven. Deze laatste termijn dient zo
kort mogelijk te zijn en mag in geen geval de in
artikel 11 , lid 4, van de Overeenkomst van Dublin

genoemde termijn van drie maanden, te rekenen vanaf
de datum van ontvangst van het verzoek, overschrij
den .

Ingeval binnen bedoelde termijn van één maand een
negatief antwoord wordt gegeven, behoudt de verzoe
kende lidstaat de mogelijkheid om binnen een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de datum waarop zij
het negatieve antwoord heeft ontvangen, dit antwoord
aan te vechten, indien zij na de datum van indiening
van het verzoek kennis heeft gekregen van nieuwe en
belangrijke feiten welke erop wijzen dat de verant
woordelijkheid bij de aangezochte lidstaat rust . De
aangezochte lidstaat zal hierop zo spoedig mogelijk

Indien de asielzoeker zich onttrekt aan de tenuitvoer

legging van de overdracht, zodat deze niet kan plaats
vinden, is het voor wat betreft de verantwoordelijk
heid niet van belang of de asielzoeker voor dan wel na
de formele aanvaarding van de verantwoordelijkheid
is verdwenen . Indien de asielzoeker nadien wordt

aangetroffen, bepalen de betrokken lidstaten in goed
onderling overleg binnen welke termijn de overdracht
in een dergelijk geval alsnog zal plaatsvinden .
De lidstaten stellen elkaar zo spoedig mogelijk op de
hoogte indien het hun bekend is dat zich één van de
bovenstaande situaties voordoet. In beide bovenge
noemde gevallen blijft de lidstaat die conform de
Overeenkomst van Dublin verantwoordelijk is voor de
behandeling van het asielverzoek, verantwoordelijk
voor de overname of terugname van de asielzoeker,
onverminderd artikel 10, lid 2, lid 3 en lid 4, van de
Overeenkomst van Dublin .".

reageren .

De werking van dit besluit in de praktijk zal na één
jaar door het artikel 18 Comité worden geëvalueerd .
Op dat moment zal bezien worden of de termijn van
één maand als maximumtermijn kan fungeren .

HECHT eveneens ZIJN GOEDKEURING AAN de volgende
toevoeging aan de tekst inzake bewijsmiddelen in het
kader van de Overeenkomst van Dublin, zoals aangeno
men door de Raad op 20 juni 1994 ( PB nr . C 274 van

Spoedprocedure

19 . 9 . 1996 , blz . 35—41 ):

Wanneer een asielverzoek wordt ingediend bij een
lidstaat naar aanleiding van een weigering van binnen
komst of verblijf, naar aanleiding van een aanhouding
wegens onregelmatig verblijf of naar aanleiding van de
betekening of de uitvoering van een verwijderings
maatregel, stelt deze lidstaat zonder verwijl de ver
moedelijk verantwoordelijke lidstaat in kennis ; daarbij
worden de redenen in feite en in rechte aangegeven
waarom een spoedig antwoord noodzakelijk is en de
termijnen waarbinnen om een antwoord wordt ver
zocht. De lidstaat tracht binnen de gestelde termijnen
een antwoord te verstrekken . Indien dit niet mogelijk
is, stelt zij de verzoekende lidstaat daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis .".

„ Onverminderd de bepalingen als bedoeld in Publika
tieblad nr . C 274 van 19 september 1996 ,
blz . 35—41 , betreffende de bewijsmiddelen, kan de
verantwoordelijkheid voor de behandeling van een
asielverzoek in individuele gevallen worden aanvaard
op basis van een coherente, voldoende gedetailleerde
en verifieerbare verklaring van de asielzoeker.".
Gelet op de informatie-uitwisseling genoemd in arti
kel 14, lid " 1 , en artikel 15 , lid 1 , van de Overeenkomst
van Dublin en de noodzaak om op structurele wijze te
beschikken over statistische gegevens aangaande de prak
tische implementatie van de Overeenkomst van Dublin ;
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Constaterend dat in artikel 15 , lid 1 , van de Overeen

mentatie van de Overeenkomst van Dublin door middel

komst van Dublin geen antwoordtermijn wordt genoemd

van de in de bijlagen opgenomen tabellen;

waarbinnen

lidstaten

verzoeken

om

informatie

van

andere lidstaten dienen af te handelen;

BESLUIT eveneens dat de lidstaat aan wie een verzoek als

BESLUIT over te gaan tot een driemaandelijkse statistische
informatie-uitwisseling aangaande de praktische imple

bedoeld in artikel 15 wordt gericht, zich tot het uiterste
zal inspannen dit verzoek zo mogelijk onmiddellijk en in
elk geval binnen één maand te beantwoorden.
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Verslag over de werkzaamheden van het Centrum voor informatie, beraad en
gegevensuitwisseling inzake asielaangelegenheden ( CIBGA ) in de jaren 1994 en 1995
(Tekst goedgekeurd door de Raad op 26 mei 1997)
( 97/C 191 /05 )

c ) Voorbereiding van de toetreding van de nieuwe

In het ministeriële besluit tot oprichting van het Centrum
voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake
asielaangelegenheden ( CIBGA) staat dat het Centrum
over zijn werkzaamheden verslag moet uitbrengen aan de
Raad . Het CIBGA legde eerder al een verslag voor over
de eerste en de tweede helft van 1993 . Het huidige
verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van
het CIBGA in de jaren 1994 en 1995 .
I.

lidstaten

Het CIBGA heeft het informeel overleg voortge
zet, dat in 1993 met de nieuwe lidstaten — toen

nog kandidaatlanden — was gestart. Hierbij was
het de bedoeling meer inzicht te verwerven in het
asielbeleid van de genoemde landen . Het CIBGA
is bijeengekomen met vertegenwoordigers van
Oostenrijk en Zweden en besprak de interne
asielwetgeving, het institutioneel raamwerk voor
de besluitvorming op asielgebied, het aantal asiel
zoekers en hun herkomst, alsook bepaalde aspec

ALGEMENE OPMERKINGEN

a ) Aantal vergaderingen
In de loop van 1994 heeft het CIBGA vier keer
vergaderd (') ( 21 januari , 23 september, 19 okto
ber en 8 december ). In 1995 werd acht keer
vergaderd ( 13 februari, 5 april , 4 mei, 1 juni,
7 september, 6 oktober, 8 november en 12 de
cember ).

ten die verband houden met ontheemden uit het

voormalige Joegoslavië .

Het CIBGA kreeg niet de gelegenheid om ook
met Finland te vergaderen, maar ontving van dat
land wel een document met een uitvoerige
beschrijving van diverse belangrijke aspecten van
het asielbeleid ( behandeling van de asielverzoe
ken, beslissingsgronden, mogelijkheden van be
roep en procedure voor de besluitvorming op
asielgebied ).

Vooral sinds de tweede helft van 1994 heeft het

CIBGA het aantal vergaderingen sterk opgevoerd
en zijn werkzaamheden aanzienlijk uitgebreid
door de gedachtewisseling over asielkwesties te
verruimen en te verrijken .
Over het algemeen worden de vergaderingen van
het CIBGA bijgewoond door de nationale
deskundigen die de asielverzoeken behandelen.
Op 1 juni 1995 kwamen onder Frans voorzitter
schap in het CIBGA voor het eerst ook de
hoofden van de organen bijeen die zich in de
lidstaten over de erkenning van het vluchteling
schap moeten uitspreken .

II .

In de loop van 1994 heeft de Raad de volgende
besluiten in verband met het CIBGA genomen :

— procedure voor de opstelling van rapporten in
verband met de gemeenschappelijke beoordeling

b ) Deelneming van het UNHRC aan de vergaderin
gen

Als gevolg van initiatieven die in die zin door het
CIBGA zijn genomen en vervolgens door het
Comité van Permanente Vertegenwoordigers
( tweede deel ) zijn bevestigd, werd het Hoge Com
missariaat van de Verenigde Naties voor vluchte
lingen gevraagd vanaf de eerste helft van 1995 de
vergaderingen van het CIBGA bij te wonen. Het
UNHCR kreeg daarbij niet de status van waarne
mer, maar werd verzocht voor specifieke agenda
punten aan de werkzaamheden van het CIBGA
deel te nemen .

De aanwezigheid van het UNHCR leverde een
nuttige bijdrage aan de debatten in het CIBGA.
Voorts leverde het UNHCR schriftelijke bijdragen
over derde landen waar veel asielzoekers vandaan

AANNEMING VAN BESLUITEN MET HET OOG OP
HET FUNCTIONEREN VAN HET CIBGA

van de situatie in derde landen;

— richtsnoeren voor de inhoud van de gemeenschap
pelijke rapporten betreffende derde landen ( 2 );
— instructies voor de verspreiding en vertrouwelijk
heid van de gemeenschappelijke rapporten over
de situatie in bepaalde derde landen ( 3 ).
III .

WERKZAAMHEDEN VAN HET CIBGA IN 1994 EN
1995

a ) Bespreking van de situatie in derde landen waar
veel asielzoekers vandaan komen

het Centrum voor documentatie over vluchtelin

In de loop van 1994 en 1995 heeft het CIBGA
een grondige analyse doorgevoerd van de situatie

gen van het UNHCR, dat daarvoor gebruik
maakte van openbare gegevens . De bronnen wor

waar veel asielzoekers in verscheidene lidstaten
vandaan komen :

komen. Die gegevens werden bijeengebracht door

den in het document vermeld .

(') Drie vergaderingen vonden plaats tijdens de tweede helft van
het jaar .

in de onderstaande derde landen of gebieden

( 2 ) PB nr. C 274 van 19 . 9 . 1996 , blz. 52 .
( 3 ) PB nr . C 274 van 19 . 9 . 1996 , blz . 43 .
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— Albanië,
— Bhutan,

— Bhutanen van Nepalese origine,
— Kaukasus,

— Bulgarije,
— Myanmar,
— Irak,

— onafhankelijke Republieken ( Georgië, Azer
beidzjan ) en Republieken van de Russische
Federatie ( Noord-Ossetië, Ingoesjetië, Tsjetsje
nië ),
— Roemenië,

— Sri Lanka,

— moslimfundamentalisme ( Iran, Egypte, Tune
sië, Algerije ),
— Turkije,
— Zaïre .

Het CIBGA heeft ook een aantal aspecten in
verband met andere derde landen bestudeerd, zij
het öp minder diepgaande wijze dan voor de
bovengenoemde landen . Het betreft met name :
— Cuba ,

— Burundi,
— Mauritanië ,
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rapporten die eerst door de zendingshoofden van
de lidstaten in het betrokken derde land waren

opgesteld en uiteindelijk door de GBVB-instanties
zijn goedgekeurd. Dank zij die rapporten beschik
ten zij over een algemene en ter plaatse tot stand
gekomen beoordeling, althans voor zover die
beoordeling relevant was voor het asielvraag
stuk (').

Het Hoge Commissariaat voor vluchtelingen
legde stelselmatig een informatief document over
de situatie in die derde landen voor en zette

daarbij de punten in de verf die voor het CIBGA
van bijzonder belang waren . Die documenten
kwamen tot stand met behulp van openbare gege
vens dienaangaande .
Voorts heeft het CIBGA ook gebruik kunnen
maken van de rapporten van missies die door een
of andere lidstaat ter plaatse zijn verricht. In die
rapporten wordt rekening gehouden met de
grondslagen van het staatsbestel in het betrokken
land en met de weerslag ervan voor de mensen
die er wonen ( cf. punt III . b )).
Tot slot kon het CIBGA ook een beroep doen op
verslagen die niet-gouvernementele organisaties
uit eigen beweging naar het Centrum hebben
gestuurd.
b ) Gemeenschappelijke missies naar landen van her

— Rwanda,

komst van asielzoekers

— Sierra Leone,

In de loop van 1995 heeft het CIBGA de moge
lijkheid besproken van gemeenschappelijke mis

— Albanezen uit Kosovo .

sies van verscheidene lidstaten naar landen van

Over het algemeen werden die werkzaamheden

herkomst van asielzoekers . Die missies moeten

verricht aan de hand van de antwoorden van de

ook de gelegenheid bieden om beter de situatie ter
plaatse op te nemen en rekening te houden met
bepaalde technische of algemene elementen die
moeilijk vanuit de lidstaat te achterhalen zijn en
op grond waarvan een betere beoordeling van de
asielverzoeken mogelijk wordt . Noch het CIBGA,
noch de stuurgroep hebben terzake al een defini
tief standpunt kunnen innemen .

lidstaten op een vragenlijst over het betrokken
land of gebied . Daarbij werden onder meer de
volgende elementen in aanmerking genomen :
— statistische gegevens ( asielverzoeken en erken
ningspercentages ) ,
— kenmerken van het asielverzoek ( profiel van
de asielzoeker, o.a . etnische oorsprong of
godsdienst),
— aangevoerde motieven,

— gevolgde route vanaf het land van herkomst,
— beoordeling van het verzoek overeenkomstig
het Verdrag van Genève ( methode voor de
analyse van de asielverzoeken; het begrip
„ binnenlands vluchtalternatief", behandeling
van bijzondere gevallen ),
— de situatie in het land van herkomst,

— de in de betrokken lidstaten gevolgde praktijk
met betrekking tot de behandeling van de
asielverzoeken,

— de maatregelen ingeval erkenning van de
vluchtelingenstatus wordt geweigerd .
In bepaalde gevallen konden de lidstaten voor de
situatieanalyse steunen op de gemeenschappelijke

Als tweede optie werd overeengekomen dat elke
lidstaat de andere lidstaten op de hoogte zou
brengen van de resultaten van eventuele eigen
missies in derde landen, althans voorzover die
missies betrekking hebben op asielaangelegenhe
den . Bovendien zou de betrokken lidstaat voor

het begin van elke missie andere lidstaten kunnen
uitnodigen zich bij deze missie aan te sluiten, of
in het kader van het CIBGA bij de andere lidsta
ten kunnen informeren naar hun vragen of stand
punten terzake om er tijdens de missie rekening
mee te kunnen houden . In het vooruitzicht hier

van werd overeengekomen dat op de agenda van
elke vergadering van het CIBGA ruimte zal wor
den gemaakt voor de missies die de lidstaten naar
In 1994 en 1995 zijn gemeenschappelijke rapporten gemaakt
over Zaïre, Albanië, Bulgarije, Turkije, Sri Lanka , China ,
Angola , Nigeria .
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landen van herkomst van asielzoekers hebben
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d ) Demarches bij de autoriteiten van derde landen

gestuurd of nog zullen sturen.
Naar het voorbeeld van initiatieven die al in 1993

Aan het CIBGA is in de loop van 1995 verslag
uitgebracht van de missies in de volgende staten :
Sri Lanka , Zaïre en Ethiopië .
c ) Uitwisseling van informatie op asielgebied

Bij het begin van elke vergadering hebben de
leden van het CIBGA mondelinge en schriftelijke
informatie uitgewisseld over interne aspecten en
ontwikkelingen, waarbij de aandacht onder meer
ging naar:

— de wettelijk en bestuursrechtelijke wijzigingen
van het asielbeleid die in de lidstaten al zijn
doorgevoerd , dan wel ter bespreking voorlig
gen . In dat verband zij eraan herinnerd dat
vrij veel lidstaten hun nationale asielwetgeving
op diverse gebieden hebben gewijzigd ( o.a .
Nederland, Griekenland, Spanje , Denemarken
en Portugal ). Die wijzigingen, die de voortzet
ting vormen van de wijzigingen waar verschei
dene lidstaten in 1993 mee waren begonnen,
hebben vaak voor ingrijpende veranderingen
in de regelgeving op asielgebied gezorgd . In
andere gevallen hebben de aangebrachte wijzi
gingen betrekking op specifieke aangelegenhe
den , zoals de hulp bij vrijwillige terugkeer, de
aan de asielzoeker te verstrekken verblijfsver
gunningen of de opvang van vreemdelingen in
de opvangcentra ;

waren genomen, heeft het CIBGA het pad geëf
fend voor demarches van de bevoegde autoritei
ten bij de Chinese overheid, als gevolg van het
toegenomen aantal Chinese asielzoekers dat na te
zijn afgewezen, illegaal op het grondgebied van
een van de lidstaten verblijft. Die gegevens wer
den aan de GBVB-instanties voorgelegd, met het
oog op concrete demarches ter plaatse .
Het CIBGA heeft dit ook gedaan voor de Vietna
mese asielzoekers, ter voorbereiding van demar
ches bij de Vietnamese autoriteiten .
e ) Bespreking van de verschillen tussen de lidstaten
met betrekking tot de erkenningspercentages
inzake de vluchtelingenstatus
Het CIBGA heeft de verschillen tussen de lidsta

ten met betrekking tot de erkenningspercentages
inzake de vluchtelingenstatus besproken . Bij die
gelegenheid konden de lidstaten nader toelichten
waarom de erkenningspercentages voor asielzoe
kers uit hetzelfde derde land of gebied van her
komst in sommige gevallen van lidstaat tot lid
staat verschillen . Een en ander heeft ook plaatsge
vonden in het kader van de analyse van de
situatie in derde landen waar veel asielzoekers
vandaan komen .

f) Statistieken

— de rechtspraak van bepaalde lidstaten;

— de gebieden of landen van herkomst waaruit
tijdens de maanden die aan een vergadering
voorafgaan in elke lidstaat de meeste asielzoe
kers vandaan kwamen;

— de nationale procedures voor asielzoekers aan
de grens;
— de

eventuele

overnameovereenkomsten

die

elke lidstaat met derde staten heeft gesloten;
— de maatregelen met betrekking tot het visum
beleid, voorzover zij het asielbeleid kunnen
beïnvloeden;

— gedachtewisseling over de verwijdering van
afgewezen asielzoekers;
— gedachtewisseling over de in de lidstaten vige
rende regelgeving in verband met de mogelijk
heid tot verstrekking van een verblijfsvergun
ning aan asielzoekers die niet voldoen aan de
voorwaarden van het Verdrag van 1951 ;
— asielverzoeken die in de lidstaten worden inge
diend door niet-begeleide minderjarigen : fre
quentie en voorgestelde oplossingen;

— rechtshulp voor asielzoekers;
— onderwijs voor de kinderen van asielzoekers .

Het CIBGA heeft vrij uitgebreide statistieken
opgesteld over het aantal asielzoekers dat in een
van de lidstaten een asielverzoek heeft ingediend
en over het percentage asielzoekers dat door
diezelfde lidstaten wordt erkend . Die gegevens
hebben betrekking op 1994 en 1995 . Zij zijn
opgesteld per geografisch gebied ( wereld , Europa ,
Azië , Afrika , Amerika en Oceanië ) alsmede voor
de derde landen waar de meeste asielzoekers in de

Europese Unie vandaan komen .

Er zij aan herinnerd dat de lidstaten dank zij deze
statistieken snel kunnen worden geïnformeerd
over de ontwikkelingen op asielgebied in het
algemeen en over het aantal in de lidstaten inge
diende asielverzoeken in het bijzonder. Het ligt
niet in de bedoeling om definitieve statistische
informatie te verstrekken op het niveau van elke
lidstaat .

g ) Verdieping van de aangelegenheden met betrek
king tot het gemeenschappelijk standpunt inzake
de geharmoniseerde toepassing van de definitie
van de term „vluchteling " in de zin van artikel 1
van het Verdrag van Genève
De groep Asiel heeft in 1994 en 1995 een ont
werp van gemeenschappelijk standpunt bestu
deerd met betrekking tot de geharmoniseerde
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toepassing van de definitie van de term „ vluchte
ling " in de zin van artikel 1 van het Verdrag van
Genève ( 1 ).

Om de werkzaamheden van de groep Asiel beter
te ondersteunen, heeft het CIBGA diverse situaties
nader bestudeerd :

— de behandeling van asielverzoeken van perso
nen afkomstig uit een gebied dat wordt geteis
terd door een burgeroorlog of een ander
gewelddadig intern of wijd verbreid conflict.
De aandacht ging hierbij vooral naar de vraag
of in die gevallen de vrees voor vervolging
berust op een van de in artikel IA van het
Verdrag van Genève genoemde gronden . Het
CIBGA heeft in dit verband rekening gehou
den met de situatie in bepaalde derde landen
waar een interne crisis heerst ( Angola, Somalië
en Liberia );

— de toepassing van artikel 1 C.5 van het Ver
drag van Genève op Roemenen met vluchte
lingenstatus;
— de praktijk in de lidstaten ten aanzien van de
toepassing van artikel 1F van het Verdrag van
Genève en de lijst van de internationale instru
menten die in aanmerking komen om in dit
artikel te worden opgenomen.
h ) Richtsnoeren voor de verspreiding en vertrouwe
lijkheid van gemeenschappelijke rapporten ( 2 )

In de loop van 1994 heeft de Raad richtsnoeren
vastgesteld voor de verspreiding en de vertrouwe
lijkheid van gemeenschappelijke rapporten over
de situatie in bepaalde derde landen . Er werd in
het bijzonder overeengekomen dat:
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bijzondere belangrijk zijn . Dit initiatief vloeit
voort uit het belang dat de lidstaten aan een
beoordeling in CIBGA-verband hechten. Aan deze
vergaderingen zouden die lidstaten deelnemen die
dat zelf wensen en die sterk hechten aan het

houden van dergelijke vergaderingen . Eind 1995
had het CIBGA de besprekingen dienaangaande
evenwel nog niet afgerond .

j ) Compilatie van regelgeving op asielgebied
Het CIBGA heeft de verzameling van teksten over
de Europese asielpraktijk bijgewerkt. Die verza
meling bevat de besluiten en de belangrijkste
andere teksten op asielgebied die de lidstaten voor
en na de inwerkingtreding van het Verdrag
betreffende de Europese Unie hebben aangeno
men .

k ) Tenuitvoerlegging van de samenwerking tussen
het CDR/UNHCR en het CIBGA

In het ministeriële besluit tot oprichting van het
CIBGA staat dat er, in het kader van de informa

tie-uitwisseling tussen de lidstaten op asielgebied,
gebruik dient te worden gemaakt van de gegevens
die het Hoge Commissariaat van de Verenigde
Naties voor vluchtelingen heeft opgeslagen . Ver
der voorziet het besluit erin dat het CIBGA de

door hem zinvol geachte samenwerking kan aan
gaan .

— de voor asiel en vreemdelingenzaken bevoegde
nationale autoriteiten naast de gegevens waar
over zij beschikken ook die rapporten kunnen
gebruiken;

Vanuit dat oogpunt heeft het CIBGA de wense
lijkheid besproken om een systeem in te voeren
waardoor de lidstaten de gegevens van het Cen
trum voor documentatie over vluchtelingen
( CDR ) van het UNHCR kunnen raadplegen in
een bij het Secretariaat-generaal van de Raad te
installeren gegevensbank .

— die rapporten, afhankelijk van de nationale
procedures, ter kennis kunnen worden ge
bracht van de in een geschil betrokken par
tijen in geval van beroep tegen een beslissing
van de voor asiel en vreemdelingenzaken
bevoegde autoriteiten .

Tijdens de discussie over dit laatste punt is geop
perd dat zou worden nagedacht over de mogelijk
heid om een elektronisch systeem voor gegevens
uitwisseling in te stellen . Elke lidstaat zou de
gegevens invoeren waarover hij verduidelijking
van de andere lidstaten wenst . Dat verzoek om

i ) Voorbereidende gespecialiseerde vergaderingen
van het CIBGA in verband met de landen van
herkomst

Het CIBGA is begonnen met de discussie over de
vraag of een situatieanalyse wenselijk - is voor
derde landen die alleen voor bepaalde lidstaten

(M De Raad heeft dit instrument intussen aangenomen ( PB nr .
L 63 van 13 . 3 . 1996 , blz . 2 ).

( 2 ) PB nr. C 274 van 19 . 9 . 1996 , blz . 43 .

informatie zou automatisch en tegelijkertijd naar
alle leden van het CIBGA worden doorgestuurd .
Elke lidstaat zou vervolgens proberen te antwoor
den binnen een door de aanvrager bepaalde ter
mijn . Eind 1995 was het CIBGA nog niet in de
gelegenheid om hierover een definitieve beslissing
te nemen .
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Verslag over de werkzaamheden van het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisse
ling inzake asielaangelegenheden ( CIBGA ) in het jaar 1996
(Tekst goedgekeurd door de Raad op 26 mei 1997)
97/C 191 /06 )

Luxemburg:

Het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwis
seling inzake asielaangelegenheden ( CIBGA ) heeft in de
loop van 1996 achtmaal vergaderd, namelijk op :

Wet van 3 april 1996 houdende
instelling van een procedure voor
de behandeling van een asielver
zoek alsmede de nationale uitvoe

— 16 januari,

ringsbepalingen

van

22

april

1996 ;

— 26 februari,
— 3 mei ,

Verenigd
Koninkrijk :

— 2/3 juli,

„ Asylum and Immigration Act "
1996 ( 24 juli 1996 ).

— 3 september,

Er wordt gewerkt aan wetswijzigingen in Dene

— 30 september,

marken, Griekenland, Nederland en Zweden .

Zweden heeft het CIBGA twee nota 's toegezon
den : een samenvatting van het verslag van de
parlementaire commissie over het vluchtelingen
beleid aan de Zweedse regering en een samenvat
ting van wetsontwerp nr. 1996/97 : 25 over het
Zweeds migratiebeleid in een mondiaal perspec

— 28 oktober,
— 5 december .

Er zijn twee soorten werkzaamheden in het CIBGA
verricht: voortzetting van zijn taak om informatie uit te
wisselen en bezinning op zijn werkmethoden.

tief.

Voorts heeft er in de context van de transatlantische

Dankzij de missie van Slowakije bij de Europese
Unie heeft het CIBGA een afschrift ontvangen
van de vluchtelingenwet die het Slowaakse Parle
ment op 14 november 1995 heeft aangenomen .

dialoog een ontmoeting plaatsgevonden tussen deskundi
gen van het CIBGA en deskundigen van de Verenigde
Staten van Amerika voor de uitwisseling van gegevens op
asielgebied .

Tot slot heeft Duitsland het CIBGA een nota
I.

toegezonden met daarin een analyse van de uit
spraken van het Bundesverfassungsgericht van
14 mei 1996 over de nieuwe regelgeving met
betrekking tot het asielrecht; hierin oordeelt het
Duitse Hooggerechtshof dat de nieuwe bepalin
gen van de asielwet inzake veilige derde landen,
veilige landen van herkomst en de procedure voor
luchthavens verenigbaar zijn met de Duitse
grondwet.

UITWISSELING VAN INFORMATIE

1 . Wetgeving, regelgeving, jurisprudentie van de lid
staten op asielgebied
België , Spanje, Ierland, Luxemburg en het Ver
enigd Koninkrijk hebben het CIBGA in kennis
gesteld van de wijzigingen in hun wetgevingen in
de loop van het jaar 1996; zij hebben toelichtin
gen bij of afschriften van de nieuwe wetsteksten
verspreid :
België :

Spanje:

Wetten van 10 juli 1996 en
15 juli 1996 strekkende tot wijzi
ging van de wet van 15 december
1980 inzake toegang tot het
grondgebied, verblijf, vestiging en
verwijdering van vreemdelingen,
bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 5 oktober 1996 ;

Koninklijk Besluit nr. 155/96 van
2 februari tot goedkeuring van de

uitvoeringsbepalingen van de or
ganieke wet 7/1985 ;
Ierland :

„ Irish Refugee Act ' 1966 ( 26 juni
1996 );

2.

Statistieken

Het Secretariaat-generaal van de Raad heeft sta
tistieken opgesteld over asielzoekers in de tweede
helft van 1995 , het eerste kwartaal van 1996 en
de eerste helft van 1996 . De statistieken bevatten

de door de lidstaten verschafte gegevens over
asielverzoeken en erkenningspercentages per ge
ografische regio, en wel voor de 50 derde landen
waaruit de meeste asielzoekers in de Europese
Unie afkomstig waren.
De lidstaten ontvingen eveneens op elke CIBGA
vergadering de laatste ( voorlopige ) informatie die
elke lidstaat overeenkomstig het in 1993 vastge
steld model had toegezonden .
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3 . Situatie in de landen van herkomst van de asiel
zoekers

a ) Behandeling in bet CIBGA
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Het CIBGA had eveneens een gemeenschappe
lijk rapport over Algerije en Irak gevraagd,
maar deze rapporten konden tot dusver nog
niet voorgelegd worden in verband met de
huidige politieke situatie in die landen .

Het CIBGA heeft de situatie in de landen van

het voormalige Joegoslavië , en in dit verband
met name van Kosovo, alsmede in Irak en
Somalië bestudeerd . Er is met het oog op de

volgende bespreking van de situatie in China
een vragenlijst aan de lidstaten toegezonden.
Voor elk van deze landen had de evaluatie

betrekking op :

— de gegevens over de ingediende verzoeken
( profiel van de asielzoeker, aangevoerde
motieven, wijze waarop de asielzoeker zijn
land van herkomst verlaten heeft, gevolgde
route , soort en echtheid van de overge
legde documenten );
— de beoordeling van de verzoeken overeen
komstig het Verdrag van Genève ( alge
mene situatie in het land — met inbegrip
van de politieke situatie en naleving van
de mensenrechten — en in de lidstaten

gevolgde praktijk met betrekking tot de
erkenning van het verzoek ) en de stan
daardprocedures voor het onderzoek er
van ;

— de eventuele toepassing van de uitsluitings
of stopzettingsclausules;

— in geval van afwijzing van het verzoek, de
voortzetting van het verblijf op het grond
gebied van een lidstaat om een andere
aangevoerde reden, of verwijdering ( terug
keer naar gebieden van het land van her
komst die als veilig worden beschouwd,
uitzetting naar derde landen, eventuele
praktische moeilijkheden in verband met
de verwijdering ).
Het CIBGA heeft het Hoge Commissariaat
voor vluchtelingenzaken ( HCR ) verzocht deel
te nemen aan de beoordeling van de situatie
in deze landen door zijn eigen analyse te
geven in een mondelinge toelichting op de
situatie in het behandelde land door een van

zijn deskundigen . Het HCR vulde deze mon
delinge toelichting aan met nota 's aan het
CIBGA waarin de achtergrond van het asiel
verzoek uit deze landen werd gegeven .
b ) Gemeenschappelijke GBVB-rapporten

Op verzoek van het CIBGA hebben de GBVB
instanties in maart 1996 een bijgewerkt
gemeenschappelijk rapport over Nigeria toe

gezonden dat in februari 1995 was opgesteld,
en in september 1996 een rapport over de
situatie van de Afghaanse vluchtelingen in
Pakistan .

c ) Missies van de lidstaten naar de landen van
herkomst

Het CIBGA is door alle lidstaten die een
missie hebben ondernomen naar een derde

land, in kennis gesteld van de resultaten van
die missie . Zo is er verslag uitgebracht van de
situatie in Zaïre, de Republiek Guinee , Iran,
Armenië, alsmede over het noordoostelijk en
het noordwestelijk deel van Somalië .

In 1995 was de mogelijkheid geopperd mis
sies met deelneming van meerdere lidstaten te
ondernemen . Een dergelijke missie vond in
1996 in Pakistan plaats; nadat een lidstaat
had aangekondigd een missie naar dat land te
willen ondernemen, sloten drie andere lidsta

ten zich daarbij aan . Deze ervaring van een
„ gemeenschappelijke " missie werd door alle
deelnemers buitengewoon nuttig gevonden .

Het CIBGA werd voorts op de hoogte
gebracht van de voorbereiding van een missie
naar Bangladesh, naar Sri Lanka/Bangladesh/
Pakistan en naar Azerbeidzjan .

4 . Andere behandelde onderwerpen
Het CIBGA besteedde ook aandacht aan speci
fieke uiteenlopende vraagstukken die voortvloei
den uit de internationale situatie of waarbij een
lidstaat belang had, zoals :
— de gevolgen van de ondertekening van de
akkoorden van Dayton/Parijs voor de toeken
ning van de vluchtelingenstatus aan asielzoe
kers uit Bosnië-Herzegowina;

— de asielzoekers van Pakistaanse oorsprong
afkomstig uit Bangladesh ( Beharis );

— de verblijfssituatie van staatlozen;
— de voorwaarden voor uitzetting naar Ivoor
kust;

— de terugkeer van onderdanen uit Zaïre, Zuid
Soedan, Zuid-Libanon, wier asielverzoeken
afgewezen waren.

Het CIBGA besloot een lijst op te stellen van
contactpersonen die zich in de lidstaten met asiel
verzoeken bezighouden; deze lijst moet regelmatig
bijgehouden worden .
Door het Secretariaat-generaal van de Raad is een
van maart 1996 daterende bijwerking van de
verzameling van teksten over de Europese asiel
praktijk verspreid .
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kunnen beschikken en de taalkundige problemen
in aanmerking nemend .

DOORLICHTING VAN DE WERKPRAKTIJKEN VAN
HET CIBGA

De delegaties ontvingen een nota van de afdeling
Informatietechnologie van het Secretariaat-gene
raal van de Raad over de technische uitvoering
van zo'n databank, die nog niet in het CIBGA is
besproken .

Bij het begin van het Italiaanse voorzitterschap zijn
de hoofden van de instanties in de lidstaten die

verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de
vluchtelingenstatus voor de tweede maal bijeenge
weest ( de eerste bijeenkomst vond in juni 1995 op
initiatief van het Franse voorzitterschap plaats ). Zij
spraken met name, op initiatief van Frankrijk, de
wens uit dat de activiteiten van het CIBGA doorge
licht worden. Stuurgroep I besloot op haar vergade
ring van 8 en 9 juli 1996 dat de werkmethodes en
-praktijken van het CIBGA doorgelicht moesten wor

Over de vraag welke gegevens er in een dergelijke
databank opgenomen moeten worden, is de dis
cussie nog gaande .
b ) Statistieken

den .

Het CIBGA, dat het huidige statistische systeem
wil verbeteren, heeft de vertegenwoordigers van

In het kader van deze evaluatie onder het Ierse

voorzitterschap werden de werkmethoden van het
CIBGA onder de loep genomen, in een streven naar
een doeltreffender gebruik van de middelen van de
nationale delegaties, van de Commissie en van het
Secretariaat-generaal van de Raad . Het CIBGA ging
hierbij uit van een nota van het Ierse voorzitterschap .

de dienst statistieken van de Commissie ( Bureau

voor de statistiek van de Europese Gemeenschap
pen — Eurostat) verzocht hun ervaring in te
brengen bij dit beraad . De diensten van de Euro
pese Commissie hebben het CIBGA een document
voorgelegd waarin de besprekingen op dit gebied
uiteengezet worden . Er werd besloten dat het
CIBGA aangeeft wat het precies nodig heeft, met
het oog op eventuele bijstand van de dienst
statistieken van de Commissie bij de verzameling,
presentatie en analyse van de aan het CIBGA ter
beschikking gestelde statistische gegevens op asiel
gebied .

Dit document bevat een reeks conclusies die momen
teel door het Comité K.4 bestudeerd worden .

Voorts wordt apart bestudeerd of er een geautomati
seerde databank moet worden opgericht en hoe het
verzamelen en opstellen van statistieken over asiel
verbeterd kan worden. Met de bezinning op deze
twee dossiers werd een begin gemaakt.
a ) Databank

Het CIBGA is overeengekomen in dit stadium
geen gevolg te geven aan het plan om via het
CIBGA aan de gegevens van de databank van het
CDR/UNHCR te komen, aangezien deze gegevens
rechtstreeks door iedere lidstaat kunnen worden

verkregen .

Tijdens hun bijeenkomst in het kader van de
CIBGA-vergadering van 26 februari 1996 waren
de hoofden van de instanties in de lidstaten die

verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de
vluchtelingenstatus van oordeel dat de oprichting

Nr . C 191 /35

III .

ONTMOETING DESKUNDIGEN CIBGA —
DESKUNDIGEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA

In de loop van het jaar 1996 is er in de context van
de transatlantische dialoog besloten om tussen
deskundigen op asielgebied van de Verenigde Staten
van Amerika en van de Europese Unie contacten te
leggen volgens de door het Coreper aangegeven
werkwijze : periodieke vergaderingen die om prakti
sche redenen aansluitend aan een CIBGA-vergadering
moeten worden gehouden („ back-to-back mee
tings ").

van een CIBGA-databank de lidstaten van nut

zou kunnen zijn mits daarin relevante gegevens
worden opgenomen voor het gebruik dat de lid
staten ervan willen maken. Het Secretariaat-gene
raal van de Raad is gevraagd een nota op te
stellen over de technische uitvoeringsmogelijkhe

De eerste vergadering van de CIBGA-deskundigen en
de Amerikaanse deskundigen werd eind 1996 gehou
den, aansluitend aan de CIBGA-vergadering van
5 december . Aangezien het een eerste ontmoeting
betrof, was deze voornamelijk gewijd aan wederzijdse

den van zo een databank en over de kosten

informatie over de werkzaamheden van het CIBGA

ervan, de noodzaak om snel over gegevens te

en van de Verenigde Staten op asielgebied .

