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Het strafrecht in de eerste pijler 

 

Afl. 2006/13 

Van competentiestrijd naar competentiestrijd? 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 13 
september 2005 een belangrijk arrest gewezen. Het Hof oordeelt in dit 
arrest dat het EG-Verdrag in sommige situaties ruimte biedt om in een 
richtlijn maatregelen te treffen 'die verband houden met het strafrecht van 
de lidstaten'. Dit arrest maakt een einde aan de ene competentiestrijd maar de volgende 
competentiestrijd staat alweer op de stoep.  

Een belangrijk arrest 

Op 13 september 2005 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het 
kaderbesluit inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht nietig verklaard.1 
Het Hof oordeelt in deze uitspraak dat het EG-Verdrag in sommige situaties ruimte biedt om in een 
richtlijn maatregelen te treffen 'die verband houden met het strafrecht van de lidstaten'. Tot dergelijke 
maatregelen behoren (in elk geval)2 verplichtingen tot het strafbaar stellen van bepaalde 
gedragingen in de nationale wetgeving en (dus) het met strafrechtelijke sancties bedreigen van die 
gedragingen. De bevoegdheid tot het treffen van strafrechtelijke maatregelen bestaat - kort gezegd - 
indien deze maatregelen verband houden met één van de wezenlijke doelstellingen van de 
Gemeenschap (vgl. art. 2 en 3 EG-Verdrag), en het gebruik van doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende straffen door de bevoegde nationale instanties onontbeerlijk is om die doelstelling te 
verwezenlijken.3 Gelet op het uitgangspunt dat bepalingen van het EU-Verdrag geen afbreuk doen 
aan die van het EG-Verdrag (art. 47 EU-Verdrag), mogen handelingen van de Raad binnen de Derde 
Pijler - zoals het aannemen van een kaderbesluit - geen inbreuk maken op bevoegdheden van de 
Gemeenschap in de Eerste Pijler. Het kaderbesluit inzake de bescherming van het milieu door middel 
van het strafrecht vormt naar het oordeel van het Hof een zodanige inbreuk, omdat de bescherming 
van het milieu tot de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap behoort. Op basis van deze 
overwinning heeft de Commissie de volgende procedure strekkende tot vernietiging van een 
kaderbesluit, alweer aanhangig gemaakt bij het Hof.4 
Over de achtergronden van de uitspraak en de door het Hof gebezigde argumenten valt veel te 
zeggen.5 Waar het mij op deze plaats echter om gaat, is dat de uitspraak van het Hof een doorbraak 
vormt in een slepend debat tussen enerzijds de Commissie en anderzijds de Raad. De Commissie 
bepleit al ruim vijftien jaar dat in richtlijnen maatregelen kunnen worden getroffen die betrekking 
hebben op het strafrecht van de lidstaten. De Raad houdt voorstellen van die strekking telkens tegen, 
door óf die voorstellen af te zwakken naar verplichtingen die niet (dwingend) betrekking hebben op 
het strafrecht óf te kiezen voor het Derde Pijler-rechtsinstrument van het kaderbesluit. 

De kern van het debat 

Hoewel in het debat tussen Commissie en Raad allerlei formeel-juridische argumenten in stelling zijn 
gebracht, moet de nauwelijks uitgesproken harde kern van de discussie worden gezocht in de 
verschillende kenmerken van de (communautaire) Eerste Pijler en de (intergouvernementele) Derde 
Pijler. Twee verschillen zijn daarbij van bijzonder belang: a. in de Eerste Pijler kan in veel gevallen 
een richtlijn bij gekwalificeerde meerderheid tot stand worden gebracht, terwijl in de Derde Pijler 
unanimiteit is vereist, en b. de Commissie heeft alleen in de Eerste Pijler de mogelijkheid om een 
inbreukprocedure te entameren in verband met een onjuiste implementatie of het niet (voldoende) 
handhaven van de gestelde voorschriften.6 Nadat meermalen bij de behandeling van 
richtlijnvoorstellen van de Commissie voorschriften van strafrechtelijke aard door de Raad waren 
geschrapt of aanzienlijk werden afgezwakt, is de Commissie in 2003 naar het Hof gestapt. Over de 
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rug van het kaderbesluit inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht is de 
strijd tussen Commissie en Raad uitgestreden en in het voordeel van de Commissie beslecht. Maar 
is er nu ook echt een eind gekomen aan 'de institutionele veldslagen'7 in Europa? 

De standpuntbepaling van de commissie 

Op 24 november 2005 heeft de Commissie een standpuntbepaling kenbaar gemaakt naar aanleiding 
van de uitspraak van het Hof.8 Het is niet zozeer de uitwijding over de uitspraak van het Hof die dit 
document interessant maakt, maar veeleer de consequenties en de voornemens die de Commissie 
daaraan verbindt. De Commissie neemt het - op zichzelf alleszins redelijke - standpunt in dat de 
uitspraak van het Hof zich niet beperkt tot de bescherming van het milieu. Onder de door het Hof 
gestelde voorwaarden kunnen ook op andere terreinen maatregelen van strafrechtelijke aard worden 
getroffen. Concreet betekent dat, zo betoogt de Commissie, dat zeven bestaande kaderbesluiten,9 
thans bezien, een geldige rechtsgrondslag ontberen, want de materie waarop die kaderbesluiten 
zien, heeft betrekking op wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap. De Commissie wil deze 
'illegale' kaderbesluiten omzetten naar richtlijnen10, omdat de geldigheid van de kaderbesluiten in 
rechte niet meer kan worden aangevochten.11 De Raad (en overigens ook het Parlement) wordt 
daarbij een vileine package deal voorgehouden: de Commissie stelt voorstellen voor de benodigde 
richtlijnen op waarbij voor wat betreft de inhoud niet wezenlijk wordt afgeweken van de betreffende 
kaderbesluiten, mits de Raad en het Parlement zonder morren met die voorstellen instemmen. 
Gebeurt dat niet, dan behoudt de Commissie zich het recht voor om wél inhoudelijke wijzigingen in 
de voorstellen op te nemen. 
De eerste reactie van de lidstaten op het voorstel van de Commissie is lauw: aan omzetting van 
kaderbesluiten in richtlijnen wordt vooralsnog geen prioriteit toegekend. De Commissie heeft daarop 
haar toon enigszins gematigd en de beoogde package deal is al weer van tafel.12 Tegelijkertijd houdt 
de Commissie haar handen vrij om ook zonder de package deal voorstellen te doen, zowel voor de 
omzetting van kaderbesluiten naar richtlijnen, als voor (andere) nieuwe richtlijnen op strafrechtelijk 
terrein. Dat kan opnieuw leiden tot hevige debatten over de positie van het strafrecht in de Eerste 
Pijler. Want de standpuntbepaling bevat gezichtspunten die, ook los van de package deal, aangeven 
welke ruimte de Commissie ziet voor het strafrecht in de Eerste Pijler. Deze gezichtspunten kunnen 
en hoogst waarschijnlijk zullen ook aanleiding geven tot nieuwe debatten. Twee potentiële 
twistpunten springen in het oog. 

Twistpunt 1: Ruime uitleg van rechtsgrondslagen 

Het eerste twistpunt betreft de rechtsgrondslagen die de Commissie aanwijst voor de richtlijnen die 
de kaderbesluiten zouden moeten of kunnen vervangen. Ten aanzien van sommige kaderbesluiten 
lijkt betrekkelijk eenvoudig een rechtsgrondslag uit het EG-Verdrag te kunnen worden aangewezen. 
Zo wordt voor wat betreft het kaderbesluit eurovalsmunterij art. 123 lid 4 EG-Verdrag genoemd, een 
bepaling die ziet op de vaststelling van de omrekenkoersen ten aanzien van de euro alsmede van 
'(...) de overige maatregelen die nodig zijn voor de spoedige invoering van de ecu als enige 
munteenheid van die lidstaten.' Het vereist weliswaar enige lenigheid van geest om anno 2006 nog 
van de 'invoering' van de euro te spreken, maar voor het overige komt het mij niet problematisch 
voor. Dat geldt ook voor de rechtsgrondslag die wordt genoemd ten aanzien van de richtlijn ter 
opvolging van het kaderbesluit illegale binnenkomst, doortocht en verblijf.13 Maar ligt het voor de 
hand om de strafrechtelijke bestrijding van verontreiniging vanaf schepen tot onderdeel te maken van
het gemeenschappelijk vervoerbeleid en het desbetreffende kaderbesluit om te zetten naar een 
richtlijn op basis van artikel 80 lid 2 EG-Verdrag, op grond waarvan passende bepalingen voor de 
zeevaart en de luchtvaart kunnen worden aangenomen? Het EG-Verdrag staat daar niet expressis 
verbis aan in de weg, maar de strafrechtelijke bestrijding 
van verontreiniging vanaf schepen neemt bepaald 
geen vanzelfsprekende positie in binnen het gemeenschappelijk vervoersbeleid van Titel V van dat 
verdrag. Artikel 95 EG-Verdrag, dat betrekking heeft op de instelling en de werking van de interne 
markt14, kan betrekkelijk eenvoudig in verband worden gebracht met de bestrijding van witwassen15, 
maar de bepaling moet extensief worden uitgelegd wanneer deze in relatie wordt gebracht met het 
kaderbesluit fraude en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen16, het kader-besluit bestrijding 
corruptie in de privé-sector en het kaderbesluit aanvallen op informatiesystemen. De Commissie is 
kennelijk van mening dat artikel 95 EG-Verdrag de bevoegdheid verschaft om (door middel van een 
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richtlijn) maatregelen te treffen terzake van elke vorm van criminaliteit die in relatie kan staan tot 
financiële of handelstransacties en die zich grensoverschrijdend kan voordoen. De Commissie geeft 
zodoende een zeer ruime uitleg aan een bepaling die in essentie ziet op het bevorderen van het 
handelsverkeer en het tegengaan van handelsbelemmeringen. 
Het is geen onbekend gegeven dat de rechtsgrondslagen uit het EG-Verdrag (en overigens ook het 
EU-Verdrag) ruim plegen te worden uitgelegd.17 In relatie tot het treffen van strafrechtelijke 
maatregelen is dat echter een precaire aangelegenheid. De beslissing van het Hof neemt niet 
automatisch de politieke weerstand weg tegen het regelen van strafrechtelijke onderwerpen in de 
Eerste Pijler. Juist met een ruime uitleg van de rechtsgrondslagen in relatie tot het treffen van 
strafrechtelijke maatregelen wordt de greep van de Gemeenschap op het strafrecht in één keer heel 
groot.18 Nog afgezien van de juridische discussie of die rechtsgrondslagen wel zo ruim mogen 
worden uitgelegd19, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Raad, die zich met hand en tand heeft verzet 
tegen het aannemen van een bevoegdheid van de Gemeenschap op strafrechtelijk terrein, (zonder 
meer) de koers van de Commissie wil varen.20 

Twistpunt 2: De reikwijdte van de bevoegdheid 

Het tweede potentiële twistpunt houdt verband met de vraag wat eigenlijk de reikwijdte is van de 
bevoegdheid van de Gemeenschap op strafrechtelijk terrein. Het Hof spreekt van maatregelen 'die 
verband houden met het strafrecht van de lidstaten'. Dat is een heel ruime formulering, waaronder in 
beginsel alle onderdelen van het strafrecht - en wellicht ook het strafprocesrecht - kunnen worden 
begrepen. In de uitspraak gaat het Hof feitelijk niet zo ver. Er nog van afgezien dat het bij het Hof 
ingestelde beroep van de Commissie geen betrekking had op bepalingen uit het kaderbesluit terzake 
van rechtsmacht, uitlevering en (coÃ¶rdinatie van) vervolging, richt het Hof zijn pijlen op de 
bepalingen in het kaderbesluit inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht 
waarin minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten21 en met 
betrekking tot straffen, waaronder ook de strafsoort, zijn vastgesteld.22 De Commissie neemt in haar 
standpuntbepaling de volgende positie in: 
'When for a given sector, the Commission considers that criminal law measures are required in order 
to ensure that Community law is fully effective, these measures may, depending on the needs of the 
sector in question, include the actual principle of resorting to criminal penalties, the definition of the 
offence - that is, the constituent element of the offence - and, where appropriate the nature and level 
of the criminal penalties applicable, or other aspects relating to criminal law.'23 
Deze passage steunt slechts ten dele op de uitspraak van het Hof. Zo heeft het Hof zich niet 
(impliciet) uitgelaten over de bepaling van de hoogte van de straffen. Mogen in richtlijnen voortaan 
ook de in een aantal kaderbesluiten gehanteerde minimum-maximumstraffen worden opgenomen? 
Of moet het worden gelaten bij voorschriften die de strafsoort - geldboete of vrijheidsstraf - 
voorschrijven?24 Het venijn zit verder vooral in het slot van het citaat, waarin de niet door het Hof 
genoemde restcategorie 'andere elementen die met het strafrecht verband houden' wordt 
gehanteerd. Welke verrassingen de Commissie op dat vlak nog in petto heeft, laat zich uit de 
standpuntbepaling niet afleiden. Duidelijk is echter dat de Commissie geen beperkte uitleg wil geven 
aan de reikwijdte van de bevoegdheid van de Gemeenschap op strafrechtelijk terrein. Op dit punt valt 
weerstand van de zijde van de Raad te voorzien, want ook hier geldt dat met een ruime uitleg van de 
bevoegdheid op strafrechtelijk terrein, de Gemeenschap ineens een forse greep krijgt op het 
strafrecht. 

Van competentiestrijd naar competentiestrijd 

Het moge duidelijk zijn: de uitspraak van het Hof heeft aan de ene competentiestrijd een einde 
gemaakt, maar de volgende competentiestrijd staat eigenlijk alweer op de stoep. De eerste strijd 
draaide om de vraag of de Gemeenschap een bevoegdheid heeft op strafrechtelijk terrein. Nu het Hof 
heeft bepaald dat die bevoegdheid bestaat, moet ernstig rekening worden gehouden met een 
principieel debat over de vraag hoever die bevoegdheid strekt. Dat debat zal langs de lijnen van de 
hier besproken twistpunten verlopen, maar de harde kern zal hoogst waarschijnlijk dezelfde zijn als 
van de eerste competentiestrijd. Het draait wederom om de vraag op welke leest het strafrecht in de 
Europese Unie moet worden geschoeid: communautair of intergouvernementeel, gelet op alle 
daaraan verbonden ge-volgen. Juist die politieke positie lijkt bepalend voor de uitleg van de 
rechtsgrondslagen en de interpretatie van de uitspraak van het Hof.
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Dat de ene competentiestrijd de andere opvolgt, hoeft eigenlijk geen verbazing te wekken. Juist 
omdat in het EG-Verdrag de positie van het strafrecht in de Eerste Pijler niet expliciet is geregeld, 
rest er weinig anders dan een slepende discussie over wat er impliciet in het EG-Verdrag op dit punt 
besloten ligt. Dat zal niet veranderen zolang niet een duidelijkere regeling - bijvoorbeeld zoals die is 
opgenomen in de Grondwet van Europa - van kracht wordt. Het Hof heeft dat moment niet willen 
afwachten, terwijl de Commissie overloopt van enthousiasme om de grenzen van de huidige 
Pijlerstructuur te ontdekken. Daarmee is het laatste woord niet gesproken, want geen richtlijn kan tot 
stand komen zonder dat de Raad met de benodigde meerderheid instemt met het voorstel van de 
Commissie.25 Mede gelet op de eerste reacties van de lidstaten op de uitspraak van het Hof en de 
standpuntbepaling van de Commissie zijn nieuwe 'institutionele veldslagen' alles behalve 
onwaarschijnlijk. Er valt in Europa op strafrechtelijk terrein de komende tijd nog heel wat te beleven. 

Prof. mr M.J. Borgers 

NOTEN 
1. [Terug] 
HvJ EG 13 september 2005, zaak C-176/03 (Commissie/Raad), AB 2005, 435, m.nt. AdMvV, MR 2005/9, nr 87, m.nt. JJ, Ondernemingsrecht 
2005, p. 566-568, m.nt. B.J. Drijber, SEW 2005, p. 78-85, m.nt. Van Ooijk & Vandamme. Zie ook G.J.M. Corstens, 'Europa in opmars in het 
strafrecht via kaderbesluiten én richtlijnen', NJB 2005, p. 2357, en M.I. Veldt-Foglia, 'Toch strafrecht in de Eerste Pijler!', NTER 2006, p. 29-34. 
2. [Terug] 
Zie nader onder 'Twistpunt 2: de reikwijdte van de bevoegdheid'. 
3. [Terug] 
Het Hof voegt daar nog aan toe dat de gemeenschapswetgever de maatregelen noodzakelijk moet achten, maar die voorwaarde vertoont een 
zekere overlap met het vereiste van onontbeerlijkheid. 
4. [Terug] 
Zaak C-440/05, PbEU C 22/10. Het betreft het kaderbesluit 2005/667/JBZ tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van 
verontreiniging vanaf schepen. 
5. [Terug] 
Zie M.J. Borgers, 'Harmonisatie van het strafrecht in de context van de Eerste Pijler', DD 2006, p. 76-99. 
6. [Terug] 
Daarnaast valt erop te wijzen dat in de Derde Pijler de mogelijkheid van prejudiciële uitleg alleen bestaat voor zover de lidstaten de betreffende 
bevoegdheid van het Hof hebben aanvaard. 
7. [Terug] 
Vgl. J.A.E. Vervaele, 'Europanisering van het strafrecht of de strafrechtelijke dimensie van de Europese integratie', Panopticon 2004, p. 10. 
8. [Terug] 
COM(2005)583. 
9. [Terug] 
Het kaderbesluit inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht niet meegerekend. De in de hoofdtekst bedoelde 
kaderbesluiten worden in het vervolg van de tekst nader aangeduid. 
10. [Terug] 
De Commissie wijst er daarbij op dat '(...) the wrong legal basis of framework decisions could, in some cases, undermine the national 
implementing legislation' (p. 5). Dat lijkt wat al te sterk aangezet. Het is primair het nationale - en niet het Europese - recht dat bepaalt welke 
consequenties zijn verbonden aan een onjuiste rechtsgrondslag van Europese rechtsinstrumenten. Zie hierover uitvoerig T.A.J.A. Vandamme, 
The Invalid Directive, Groningen: Europa Law Publishers 2005. 
11. [Terug] 
Vanwege het verstrijken van de termijn van art. 35 lid 6 EU-Verdrag. 
21. [Terug] 
Aldus de uitkomst van de informele JBZ-Raad van 12-14 januari 2006, zoals weergeven in Kamerstukken II 2005/06, 23 490, nr 403, p. 4-5. Zie 
voor de reactie van de Nederlandse regering voorts Aanhangsel Handelingen II 2005/06, 679, en Kamerstukken II 2005/06, 23 490, nr 401, p. 3-4.
13. [Terug] 
De Commissie verwijst naar art. 61, onder a, jo. art. 63 lid 3, onder b, EG-Verdrag. Het verloop van de daarin genoemde termijn van vijf jaar wordt 
gesauveerd door verklaring nr 5 bij het Verdrag van Nice, waarin op de voet van art. 67 lid 2, tweede streepje, EG-Verdrag de 
medebeslissingsprocedure van art. 251 EG-Verdrag op art. 63 lid 3, sub b, EG-Verdrag van toepassing wordt verklaard. Art. 61, onder a, jo. art. 
63 lid 3, onder b, EG-Verdrag vormt tevens de rechtsgrondslag van de bestaande richtlijn illegale binnenkomst, doortocht en verblijf, die nauw 
samenhangt met het in de hoofdtekst genoemde kaderbesluit. 
14. [Terug] 
Vgl. P.J.G. Kapteyn & P. VerLoren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Deventer: Kluwer 
2003, p. 714-715. 
15. [Terug] 
De Commissie verwijst in dit verband tevens naar art. 47 lid 2 EG-Verdrag dat handelt over de toegang tot werkzaamheden, anders dan in 
loondienst, en de uitoefening daarvan. Op grond van (de voorlopers van) art. 47 lid 2 en 95 EG-Verdrag zijn eerder de (herziene) richtlijn 
witwassen en de nieuwe richtlijn witwassen en financiering van terrorisme (respectievelijk PbEG 1991, L 166/77, PbEG 2001, L 344/776, en PbEU 
2005, L 309/15) tot stand gekomen. De Commissie noemt voorts haar eigen voorstel voor een kaderbesluit strafrechtelijke bestrijding van 
inbreuken op intellectuele eigendom, COM(2005)276. Het hanteren van art. 95 EG-Verdrag voor een richtlijn ter vervanging van dit ontwerp-
kaderbesluit sluit aan bij de rechtsgrondslag van de richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten (PbEU 2004, L 195/16). 
16. [Terug] 
Ten aanzien van dit kaderbesluit wordt ook art. 57 lid 2 EG-Verdrag (het treffen van maatregelen betreffende het kapitaalverkeer naar of uit derde 
landen) genoemd. 
17. [Terug] 
Illustratief is de richtlijn inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, PbEG 1992, L 370/176. Deze richtlijn houdt nauw verband met de bestrijding van 
drugshandel, maar - en daarin zit de connectie met de interne markt - richt zich specifiek op (de belemmering van) de handel in drugsprecursoren.
18. [Terug] 
Illustratief is de vrees die Buruma heeft geuit dat onder de noemer van de bevordering van de gezondheidszorg - genoemd in art. 3 onder p EG-
Verdrag - ook het (soft)drugbeleid in de Eerste Pijler zal worden geregeld. Zie Y. Buruma, 'De heilige huisjes van G.J.M. Corstens', NJB 2005, p. 
2186. Hij ziet echter wel over het hoofd dat juist op het vlak van de gezondheidszorg een algemene harmonisatiegrondslag ontbreekt. Vgl. art. 152 
lid 4 EG-Verdrag. 
19. [Terug] 
Zie over de juridische normering van de toepassing van rechtsgrondslagen 
R.H. van Ooijk, De keuze der rechtsgrondslag voor besluiten van de Europese Unie, Deventer: Kluwer 1999. 
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20. [Terug] 
Vgl. Kamerstukken II 2005/06, 23 490, nr 403, p. 4, waarin wordt genoteerd dat volgens veel lidstaten de bestaande kaderbesluiten ongemoeid 
moeten worden gelaten. 
[NOOT$$21] Daaronder begrepen ook de voorschriften met betrekking tot deelneming, uitlokking en aansprakelijkheid van rechtspersonen (vgl. 
art. 4, 6 en 7 kaderbesluit milieustrafrecht). 
22. [Terug] 
Impliciet lijkt het Hof daarmee de bevoegdheid van de Gemeenschap om in een richtlijn voorschriften van strafrechtelijke aard op te nemen, wat 
reikwijdte betreft, gelijk te schakelen aan het treffen van maatregelen zoals genoemd in art. 31 lid 1 sub e EU-Verdrag. 
23. [Terug] 
COM(2005)583, p. 3-4 (cursiveringen toegevoegd). Zie ook p. 5. 
24. [Terug] 
Blijkens Kamerstukken II 2005/06, 23 490, nr 403, p. 4, stelt de Juridische Dienst van de Raad zich op het standpunt dat in een richtlijn geen 
voorschriften voor de strafmaat mogen worden gegeven. De Commissie onderschrijft die uitleg van de uitspraak van het Hof niet, aldus Staten-
Generaal 2005/06, 23 490, 
nr BD405, p. 11. 
25. [Terug] 
De Raad heeft ten aanzien van richtlijnvoorstellen van strafrechtelijke aard de wetgevingsprocedure zodanig aangepast dat de JBZ-ministers 
nauw betrokken zijn bij de behandeling daarvan. Zie Staten-Generaal 2005/06, 23 490, nr BD405, p. 10, en raadsdocument 6077/06 (Presse 38), 
provisional version. 

HvJ EG 13 september 2005, zaak C-176/03 (Commissie/Raad)  
HvJEG 2006-01-28 C-440/05 Verzoekschrift (Commissie / Raad Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken)  
Geconsolideerde versie van het verdrag betreffende de Europese Unie  
Geconsolideerde versie van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap  
Europa in opmars in het strafrecht via kaderbesluiten Ã¨n richtlijnen, mr G.J.M. Corstens, NJB, aflevering 45 van 17 
december 2005  
De heilige huisjes van G.J.M. Corstens, prof. mr Y. Buruma, NJB, aflevering 42 van 25 november 2005  
Kamerstuk 2005-2006, 23490, nr. 401, Tweede Kamer, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Brief ministers met 
geannoteerde agenda voor de informele Raad JBZ, 12 t/m 14 januari 2006 te Wenen  
Kamerstuk 2005-2006, 23490, nr. 403, Tweede Kamer, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Brief ministers over verslag van 
de informele bijeenkomst van de minister JBZ, 12-14 januari 2006 
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