
Ministerie van Justitie 
Schedeldoekshaven 100 s-Gravenhage 

Aan de Voorzitter van de 
Rijksministerraad. 

Uw brief 

Onderwerp ondertekening van het Verdrag 
tussen de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen be
treffende samenwerking in 
strafzaken* 

Ons kenmerk 

Datum 

Doorkiesnummer 

S.afd•/We tg * Pub1iekrecht 
Nr. 253/680 
16 mei 1980 

Mede namens onze ambtgenoot van Buitenlandse Zaken vraag ik uw aandacht 
voor het volgende. 
Zoals u weet vinden sedert 1978 in het kader van de Europese Politieke 
Samenwerking (EPS) besprekingen plaats, waarin onderzocht wordt of en hoe 
gestalte kan worden gegeven aan een voorstel van de President van de 
Franse Republiek, gelanceerd in de Europese Raad van 5/6 december 1977, om 
te komen tot een "espace judiciaire europeen11. 
De besprekingen hebben zich tot dusver geconcentreerd op vormen van inter-
statelijke samenwerking tussen de EG-landen op strafrechtelijk terrein. 
Als eerste resultaat werd op 4 december 1979 te Dublin een Overeenkomst ge
tekend tot toepassing van het Raad van Europa-Verdrag tot bestrijding van 
terrorisme tussen de EG-Staten, welke Overeenkomst dezer dagen in de Rijks
ministerraad aan de orde is geweest. Bij die gelegenheid is ook de tekst 
van een bericht van de Ministers van Justitie van de EG-landen aan de Raad 
van Europa overgelegd, waarin een nadere precisering wordt gegeven van de 
ideeën die achter de term ffespace judiciaire europeen" schuil gaan. (zie 
kamerstuk 15300, nr. 40). Daaruit blijkt, dat de Ministers van Justitie 
van de overige EG-Staten zich bereid hebben verklaard Franse voorstellen te 
bestuderen voor verdragen tussen de negen, allereerst op het gebied van 
uitlevering en voorts ook van andere vormen van internationale strafrechte
lijke samenwerking, zoals overdracht van strafvervolging, de executie van 
buitenlandse strafvonnissen, de overbrenging van gedetineerden en "kleine" 
rechtshulp. 
Geen van deze Franse voorstellen is erg origineel, aangezien op al deze 
gebieden in het breder kader van de Raad van Europa reeds verdragen zijn 
tot stand gekomen ofwel in onderhandeling zijn. Sommige van die verdragen 
zijn al door een groot aantal EG-Staten bekrachtigd, andere niet, of liever: 
nog niet. 

bijlage(n) 

SF 21-812819F 

- Mijnerzijds -

Postadres: Postbus 20301 2500 EH 's-Gravenhage tel.:070-707911 
Verzoeke slechts één zaak in één brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te ve rme lden © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3004

http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03633



Ie vervolgblad van brief d.d. 16 mei 1980 nummer 2 5 3 / 6 8 0 

Mijnerzijds is de Nederlandse bereidheid om deel te nemen aan de bespre
kingen over de ffespace judiciaire europeen" van meet af aan afhankelijk 
gesteld van de voorwaarden dat 
- de resultaten daarvan niet op gespannen voet staan met de verworven
heden van de Raad van Europa, maar als aanvulling daarop kunnen gelden, 

- die resultaten een wezenlijke vooruitgang betekenen in vergelijking tot 
hetgeen de Raad van Europa tot stand heeft gebracht, 

- de belangen van alle Lid-Staten, dus ook van Nederland met de nieuw te 
sluiten verdragen op strafrechtelijk terrein tussen de EG-Staten worden 
gediend• 

De ambtelijke werkgroep, waarin de onderhandelingen plaats vinden, heeft 
thans een ontwerp-Verdrag "betreffende samenwerking in strafzaken" (doch 
hoofdzakelijk betreffende uitlevering) afgeleverd, dat, zo is de bedoeling, 
op 19 juni a.s. door de Ministers van Justitie van de negen tijdens een 
speciaal daartoe strekkende bijeenkomst in Rome voor ondertekening wordt 
opengesteld en ook daadwerkelijk wordt ondertekend. De Nederlandse tekst 
van dat Verdrag is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
De vraag waarover thans een uitspraak van de Rijksministerraad wordt ge
vraagd luidt, of dit Verdrag ook voor het Koninkrijk der Nederlanden dan 
ondertekend dient te worden. 
Mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken en ik hebben hieromtrent zeer sterke 
twijfels. 
Laat mij allereerst een korte aanduiding geven van de inhoud van het Ver
drag en zijn mogelijke implicaties voor de Nederlandse wetgeving en prak
tijk. Zoals gezegd handelt het Verdrag grotendeels over uitlevering. Het 
vertoont in dit opzicht zeer veel gelijkenis - wat sommige artikelen be
treft zelfs volledige identiteit - met het uitleveringsverdrag van de Raad 
van Europa en daarbij behorende aanvullende Protocollen, alsook met het 
Benelux-uitleveringsverdrag. Bij het Benelux-verdrag zijn uiteraard de drie 
Beneluxlanden partij, bij het Raad van Europa-Verdrag naast Nederland o.m. 
nog vijf andere EG-landen. Ten gevolge van dit nieuwe Verdrag zouden alleen 
in relatie tot Frankrijk en Groot-Brittannië uit de vorige eeuw daterende 
uitleveringsverdrags-betrekkingen op moderne leest worden geschoeid. 
Groot-Brittannië heeft nog een oud en sterk afwijkend uitleveringsrecht, 
maar is doende dit te herzien en zal, wanneer het eenmaal bij dit Verdrag 
partij wordt, naar verwachting tevens bij het Raad van Europa-Verdrag partij 
worden. Alleen Frankrijk heeft te kennen gegeven dat Verdrag niet te wil
len bekrachtigen. 
Het nu gereed gekomen Verdrag brengt voor het Nederlandse uitleveringsrecht 
niets nieuws. De Nederlandse Uitleveringswet zal dan ook bij eventuele be
krachtiging niet behoeven te worden gewijzigd. Wel is op een enkele plaats 
m het Verdrag met voor het Nederlandse uitleveringsrecht bijzondere punten 
rekening gehouden. 

- Anders -
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Wat het Verdrag onderscheidt van het Raad van Europa-Verdrag betreffende 
uitlevering (en reden waarom het ook geen uitleveringsverdrag tussen de 
EG-Staten heeft mogen heten) zijn de bepalingen van de artikelen 18 t/m 
22, die de verplichting bevatten onder een aantal nauwkeurig omschreven 
voorwaarden, na een geweigerde uitlevering zelf tot vervolging van de op
geëiste persoon over te gaan, althans de zaak aan de tot vervolging be
voegde autoriteiten over te dragen. De juridische uitwerking van deze 
vaak met de woorden "aut dedere aut judicare" aangeduide regel is in dit 
Verdrag weliswaar aanzienlijk beter dan in allerlei voorgaande verdragen, 
doch de praktische betekenis ervan is nagenoeg nihil. 
Op grond van mij bekend zijnde gegevens over de afgelopen vijf jaar kom 
ik tot de voorzichtige schatting dat in alle onderlinge uitleveringsrela
ties tussen de negen EG-Staten het per jaar in totaal slechts in een zeer 
gering aantal gevallen (gemiddeld hooguit vijf) tot afwijzing van uitle
veringsverzoeken komt op gronden, die volgens het Verdrag zouden verplich
ten een eigen vervolging in overweging te nemen. En in die gevallen kan 
de betrokken Staat dikwijls reeds op grond van de eigen wetgeving vervol
gen (bv. een eigen onderdaan) en hoeft hij geen gebruik te maken van bij
zondere strafrechtelijke competentie, welke het Verdrag verlangt voor der
gelijke gevallen zo nodig in de wetgeving te voorzien. Kortom, waar het 
Verdrag iets nieuws lijkt te brengen, heeft dit praktisch nauwelijks be
lang. Van wezenlijke vooruitgang in vergelijking met" hetgeen in de Raad 
van Europa op dit punt is tot stand gebracht is derhalve geen sprake. 

Vervolgens een enkel woord over het karakter van het Verdrag en de im
plicaties ervan voor de Gemeenschapspolitiek. Hoewel de uitwerking van de 
voorstellen voor een ,fespace judiciaire11 buiten het kader van de Gemeen
schapsinstellingen, doch in dat van de EPS plaats vindt, beogen met name 
de Fransen toch daaraan een inhoud te geven, die zich kenmerkt door com
munautaire gebondenheid, al heeft interstatelijke samenwerking op straf
rechtelijk gebied met het eigenlijke gemeenschapsrecht niets uitstaande. 
In het Verdrag blijkt dit bijvoorbeeld uit de bepaling over de inwerking
treding en het ontbreken van een opzeggingsclausule. In de Franse visie 
zou het lidmaatschap van de Europese Gemeenschappen het dwingend gevolg 
moeten hebben, dat ook hetgeen in het kader van de EPS aan verdragen tot 
stand komt (en dat ligt tot dusver nog uitsluitend op het gebied van de 
strafrechtelijke ffespace judiciaire europeen11) voor alle Lid-Staten gaat 
gelden. Deze opvatting verdraagt zich niet met de bestaande Nederlandse 
opvatting dat de EPS een intergouvernementele vorm van samenwerking is, 
waaraan deelneming, anders dan in communautair verband, in beginsel ge
heel vrijblijvend is en dient te blijven. 

- Anders -
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Anders zou dat liggen wanneer van meet af aan over dit Verdrag zou zijn 
onderhandeld in het kader van de Europese Gemeenschappen, waartegen 
Nederland overigens geen bezwaar zou hebben gehad. Dat echter was nu juist 
voor Frankrijk, en ook andere landen, onaanvaardbaar. 
Tijdens de onderhandelingen over het Verdrag is van Nederlandse kant ge
tracht waar mogelijk dit door de Fransen gewenste bijzondere karakter aan 
het Verdrag te onthouden, doch die pogingen hebben geen succes gehad. 
Zo is een Nederlands voorstel voor een bepaling over geschillenbeslechting, 
waarin een rol aan het Europese Hof te Luxemburg zou toekomen en waardoor 
althans nog een der bestaande communautaire instellingen in beeld zou zijn 
gebracht, verworpen* Dat geschiedde ook met het Nederlandse voorstel het 
Verdrag reeds na drie bekrachtigingen in plaats van negen in werking te 
laten treden. Ook werd, ondanks herhaald en krachtig aandringen, de 
Nederlandse wens om - als in ieder uitleveringsverdrag - te voorzien in eer. 
opzeggingsclausule, in meerderheid afgewezen. Gevolg is, dat partijen bij 
het Verdrag dit nu niet kunnen opzeggen* En ten slotte werden Nederlandse 
voorstellen voor de mogelijkheid van herziening van het Verdrag op verzoek 
van nieuwe Lid-Staten vóórdat deze toetreden, niet in het Verdrag doch in 
sterk afgezwakte vorm in een afzonderlijke gemeenschappelijke verklaring 
opgenomen (zie bijlage bij het Verdrag). 
Ook op andere punten is aan Nederlandse verlangens niet, of onvoldoende te
gemoet gekomen: zo is in de preambule, tegen de Nederlandse wens, melding 
gemaakt van de politiek geladen term "espace judiciaire europeen" en is in 
artikel 26 onvoldoende duidelijk tot uiting gebracht, dat het Verdrag voor 
de Lid-Staten, die partij zijn bij het Raad van Europa-Verdrag betreffende 
uitlevering, als aanvullende regeling bij dat Verdrag is bedoeld. Aangezien 
ingevolge artikel 28, tweede lid, van het Raad van Europa-Verdrag de daarbij 
partij zijnde Staten met elkaar slechts multilaterale overeenkomsten mogen 
sluiten als die ertoe strekken om dat Verdrag aan te vullen of de toepassing 
ervan te vergemakkelijken, maar niet om het te vervangen, lijkt er wel 
degelijk een zekere spanning tussen beide Verdragen te bestaan. 

Zijn er derhalve ernstige redenen om te overwegen het Koninkrijk geen partij 
te laten worden bij het Verdrag, daartoe zou niet moeten worden besloten 
zonder de mogelijke repercussies van een dergelijke beslissing onder ogen 
te zien. 
Een Nederlandse weigering het Verdrag te ondertekenen zal niet alleen ten 
gevolge hebben dat het Verdrag niet in werking kan treden, maar bevat tevens 
de indicatie aan de voortgang van de besprekingen over de "espace judiciaire 
europeen" geen verdere behoefte te hebben. Zo'n beslissing zal niet alleen 
door Frankrijk, dat hiervan een waar prestige object heeft gemaakt, maar 
ook door een aantal andere Lid-Staten zeer hoog worden opgenomen, ook al zul
len andere Lid-Staten - met name Denemarken en Groot-Brittannië - begrip of 
zelfs sympathie voor een dergelijke Nederlandse stap hebben. 
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Er is overwogen een ondertekening door Nederland afhankelijk te stellen 
van de garantie, dat een onderbreking voor onbepaalde tijd in de be
sprekingen over de "espace11 wordt ingelast, of die ondertekening te verrich
ten zonder het voornemen tot bekrachtiging van het Verdrag over te gaan-
Uit onderhandelingen is gebleken, dat er niet op mag worden gerekend, dat 
de eerste mogelijkheid te verwezenlijken is. De tweede suggestie achten wij 
uit volkenrechtelijk oogpunt niet aanvaardbaar. Door ondertekening van een 
verdrag achten wij ons gehouden te streven naar een goedkeuring en be
krachtiging op korte termijn. 
Zou wel tot ondertekening worden overgegaan, dan gaan de besprekingen over 
de "espace11 verder met andere onderwerpen op strafrechtelijk gebied. De 
Fransen hebben inmiddels te kennen gegeven de "espace judiciaire" ook tot 
privaatrechtelijk terrein te willen uitstrekken. 
Hoewel de meeste Lid-Staten op deze gedachte tot dusver afhoudend hebben 
gereageerd, kan worden betwijfeld of zij nog in die positie zijn, als de be
sprekingen over de strafrechtelijke "espace" al meerdere verdragen zullen 
hebben opgeleverd en overleg over algemene juridische onderwerpen in het 
kader van de EPS zich zal hebben ontwikkeld tot een communautair "acquis", 
waarvan het de individuele Lid-Staten steeds moeilijker zal vallen zich te 
distantiëren. 
Een dergelijke ontwikkeling is niet in het belang van de kleinere Lid-
Staten en zeker niet van Nederland. 
Zo men aan een dergelijke ontwikkeling een halt zou willen toeroepen is het 
van belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. 
Binnenlandse reacties op een Nederlands besluit niet te ondertekenen, ten 
slotte, behoeven niet te worden geducht: de besprekingen rond de "espace 
judiciaire europeen" staan in politieke kringen, getuige de aandacht die 
hieraan in het Parlement wordt gegeven, bij voorbaat al bloot aan een kri
tische gezindheid. Maar ook diegenen, die in de praktijk moeten werken met 
het internationaal strafrecht, zullen ermee gediend zijn, dat deze tak van 
het recht niet door een proliferatie van gelijksoortige tussen dezelfde 
landen gelijktijdige geldende regelingen totaal ondoorzichtig dreigt te 
worden. 

Een eventuele beslissing in deze zin van de Rijksministerraad zal zo spoedig 
mogelijk aan de andere Lid-jStaten moeten worden medegedeeld. Met het oog op 
die mogelijkheid verzoek ik u het er heen te leiden, dat de Raad zich op zo 
kort mogelijke termijn over de onderwerpelijke kwestie uitspreekt. 

De Minister van Justitie, 


