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EURO P E E S  STR AF R E CH T

Besluiten EU

De geldigheid van het Kaderbesluit betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel en de legaliteit van de regeling van de ‘lijstfeiten’

Mr.dr. N. Rozemond1

D
e Raad van de Europese Unie is bevoegd om de 

overlevering van verdachten en veroordeelden 

te regelen bij kaderbesluit in de zin van artikel 

34 lid 2 onder b van het Verdrag betreffende de Euro-

pese Unie. De regeling van de zogenoemde ‘lijstfeiten’ 

waarvan de dubbele strafbaarheid bij overlevering niet 

mag worden getoetst op grond van artikel 2 lid 2 van het 

Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende 

het Europees aanhoudingsbevel (Pb. EG 2003, L 190/1) 

is niet onverenigbaar met het legaliteitsbeginsel en het 

gelijkheidsbeginsel.

HvJ EG 3 mei 2007, zaak C-303/05, NJ 2007, 619 m.nt. M.J. Borgers, 

Advocaten voor de Wereld

De prejudiciële vragen

Advocaten voor de Wereld is een organisatie die als voornaamste 

doel ‘de ontwikkelingssamenwerking’ heeft. Deze organisatie stelt 

zich ‘meer specifi ek tot doel hierin, waar ook ter wereld, zowel op 

nationaal als op internationaal vlak, de rechtsstaat en de eerlijke pro-

cesvoering te bewerkstelligen, te ondersteunen en te beschermen 

en meer in het algemeen de mensenrechten te bevorderen en in dit 

kader hulp te verlenen aan rechtsonderhorigen, individuele advo-

caten of mensenrechtenorganisaties en eveneens te streven naar 

armoedebestrijding en verdediging van de rechten van de minstbe-

deelden in het algemeen’.

Deze omschrijving van de doelstelling van Advocaten voor de 

Wereld is te vinden in het arrest van het Belgische Arbitragehof van 

13 juli 2005. Bij dit Hof, inmiddels omgedoopt tot Grondwettelijk 

Hof, diende deze belangenorganisatie beroep in tot gehele of gedeel-

telijke vernietiging van de Belgische wet betreffende het Europees 

aanhoudingsbevel, die net als de Nederlandse Overleveringswet 

(OLW) een implementatie is van het Kaderbesluit van de Raad van de 

Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de 

procedures van overlevering tussen de lidstaten (KEAB).2

Het beroep tot vernietiging was op meerdere gronden geba-

seerd. Ten aanzien van enkele gronden stelde het Arbitragehof pre-

judiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen op basis van artikel 35 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU). De eerste vraag had betrekking op de ver-

enigbaarheid van het KEAB met artikel 34 lid 2 onder b VEU dat 

bepaalt dat de Raad kaderbesluiten kan aannemen ‘voor de onder-

linge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

van de lidstaten’. Volgens Advocaten voor de Wereld volgt uit het slot 

van artikel 29 VEU en uit artikel 31 lid 1 onder e VEU in verband met 

de tekst van artikel 34 lid 2 onder b VEU dat kaderbesluiten slechts 

kunnen worden aangenomen voor de onderlinge aanpassing van 

strafbepalingen. Voor andere kwesties, zoals het vergemakkelijken 

van de uitlevering in de zin van artikel 31 lid 1 onder b VEU, dienen 

overeenkomsten te worden vastgesteld op grond van artikel 34 lid 2 

onder d VEU.

Een belangrijk verschil tussen kaderbesluiten en overeenkom-

sten is dat overeenkomsten door de lidstaten moeten worden aange-

nomen volgens hun grondwettelijke bepalingen. De Raad kan daar-

toe slechts een aanbeveling doen volgens artikel 34 lid 2 onder d 

VEU. Kaderbesluiten in de zin van artikel 34 lid 2 onder b VEU zijn 

voor de lidstaten verbindend ten aanzien het te bereiken resultaat. 

De lidstaten zijn bevoegd om daartoe zelf vorm en middelen te kie-

zen. Kaderbesluiten hebben volgens de laatste zin van artikel 34 lid 2 

onder b VEU geen rechtstreekse werking.

De tweede prejudiciële vraag had betrekking op artikel 2 lid 2 

KEAB, waarin een lijst is opgenomen met 32 feiten ten aanzien waar-

van het traditionele vereiste van dubbele strafbaarheid uit het klas-

sieke uitleveringsrecht (bijvoorbeeld artikel 2 lid 1 van het Europees 

uitleveringsverdrag) niet kan worden getoetst. Artikel 2 lid 2 KEAB 

eist wel dat het feit strafbaar is volgens het recht van de lidstaat die 

het aanhoudingsbevel uitvaardigt. Daarbij dient op het feit volgens 

het recht van de uitvaardigende lidstaat een gevangenisstraf te staan 

van ten minste drie jaar. De lijst is opgenomen in het model van het 

Europees aanhoudingsbevel, dat als bijlage bij het KEAB is gevoegd. 

Mr.dr. N. Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit 

Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Internationale Rechtshulpkamer 

van de Rechtbank Amsterdam.

1 Met dank aan Matthias Borgers, Vincent Glerum en Mappie Veldt-Foglia voor 

hun commentaar, verbeteringen en aanvullingen.

2 Arbitragehof 13 juli 2005, nr. 124/2005. Inmiddels heeft het Grondwettelijk 

Hof na de uitspraak van het HvJ EG in deze zaak het beroep van Advocaten 

voor de Wereld verworpen op 10 oktober 2007 (nr. 128/2007). De arresten 

van het Hof zijn te vinden op www.grondwettelijkhof.be.
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Wanneer een justitiële autoriteit een Europees aanhoudingsbevel 

volgens dit model uitvaardigt, kan deze uitvaardigende autoriteit 

een feit aankruisen in de lijst die in het model staat. Een gevolg van 

die aankruising is dat een justitiële autoriteit van een andere lid-

staat bij de uitvoering van het bevel niet mag onderzoeken of het feit 

strafbaar is naar het recht van de uitvoerende lidstaat. De Belgische 

overleveringswet heeft deze regeling overgenomen in artikel 5. De 

Nederlandse wetgever heeft artikel 2 lid 2 KEAB geïmplementeerd 

in artikel 7 lid 1 a onder 1 OLW en bijlage 1 bij de Overleveringswet.

Volgens Advocaten voor de Wereld is de regeling van de lijst-

feiten onverenigbaar met het gelijkheidsbeginsel omdat de regeling 

zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging onderscheid maakt 

tussen de lijstfeiten waarvan de dubbele strafbaarheid niet wordt 

getoetst en de andere feiten waarvan de dubbele strafbaarheid wel 

wordt getoetst. Bovendien is de regeling van de lijstfeiten in de visie 

van Advocaten voor de Wereld onverenigbaar met het legaliteits-

beginsel, omdat de regeling de feiten slechts in algemene termen 

omschrijft, bijvoorbeeld ‘terrorisme’ of ‘oplichting’. Door die algeme-

ne omschrijving zal bovendien de toepassing niet uniform zijn in de 

verschillende lidstaten en dat is volgens Advocaten voor de Wereld in 

strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De antwoorden van het HvJ EG

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is het op 

geen enkel punt met Advocaten voor de Wereld eens. Kern van het 

antwoord op de eerste prejudiciële vraag over de mogelijkheid een 

kaderbesluit te gebruiken ter vergemakkelijking van de uitlevering 

is de stelling van het HvJ EG dat de Raad beoordelingsvrijheid heeft 

bij de keuze tussen kaderbesluiten en overeenkomsten in de zin van 

artikel 34 lid 2 VEU (overweging 41). Daaraan doet niet af dat het 

KEAB in de plaats komt van uitleveringsverdragen die in artikel 31 

lid 1 KEAB worden genoemd. De Raad is bevoegd om kaderbesluiten 

aan te nemen in aangelegenheden die voorheen bij verdragen wer-

den geregeld. Een andere uitleg zou ertoe leiden dat deze bevoegd-

heid ‘nagenoeg elk nut verliest’, aldus het HvJ EG (overweging 42).

Aan deze overwegingen gaat een analyse van de regeling van 

het KEAB en de relevante bepalingen van het VEU vooraf (overwe-

ging 28-32). Het KEAB heeft tot doel het multilaterale uitleverings-

systeem tussen de lidstaten te vervangen door een regeling van de 

overlevering van verdachten en veroordeelden tussen rechterlijke 

autoriteiten op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning van 

rechterlijke beslissingen. Dat vereist een onderlinge aanpassing van 

de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inza-

ke justitiële samenwerking en meer specifiek inzake overlevering 

tussen nationale autoriteiten (artikel 34 lid 2 onder b VEU jo. arti-

kel 31 lid 1 onder a en b VEU). Dat is precies het doel van het KEAB. 

De stelling van Advocaten voor de Wereld dat een dergelijke aanpas-

sing bij kaderbesluit slechts betrekking kan hebben op strafbepalin-

gen in de zin van artikel 31 lid 1 onder e VEU kan volgens het HvJ EG 

niet uit de relevante bepalingen van het verdrag worden afgeleid.

De redenering van het HvJ EG is vervolgens dat het VEU een ruime 

doelstelling kent: de ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, vei-

ligheid en recht (overweging 33-39). De justitiële samenwerking 

tussen de lidstaten is gericht op het realiseren van die doelstelling. 

Daartoe kan de Raad de instrumenten gebruiken die in artikel 34 

lid 2 VEU worden genoemd, zonder dat deze bepaling of een andere 

bepaling van het verdrag een dwingende verbinding legt tussen de 

toepasselijke instrumenten en bepaalde aangelegenheden, zoals 

de uitlevering. Een restrictieve binding van kaderbesluiten of over-

eenkomsten aan bepaalde aangelegenheden is volgens het HvJ EG 

niet in het verdrag te lezen. Daaruit volgt dat de Raad vrij is om deze 

instrumenten te gebruiken ter verwezenlijking van de ruimte van vrij-

heid, veiligheid en rechtvaardigheid.3

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag inzake het legaliteits-

beginsel en het gelijkheidsbeginsel stelt het HvJ EG voorop dat deze 

beginselen behoren tot de beginselen die in artikel 6 VEU worden 

genoemd, zodat het HvJ EG het KEAB aan deze beginselen kan 

toetsen (overweging 45-47). Ten aanzien van het legaliteitsbeginsel 

stelt het HvJ EG vast dat artikel 2 lid 2 KEAB eist dat de feiten die in 

deze bepaling in algemene termen worden omschreven strafbaar 

dienen te zijn volgens het recht van de uitvaardigende lidstaat met 

een gevangenisstraf van ten minste drie jaar. Daaruit volgt dat de uit-

vaardigende lidstaat het legaliteitsbeginsel moet eerbiedigen. Dat de 

uitvoerende justitiële autoriteit bij de beslissing tot overlevering niet 

de strafbaarheid van de lijstfeiten naar het recht van de uitvoerende 

lidstaat kan onderzoeken, is volgens het HvJ EG niet in strijd met het 

legaliteitsbeginsel (overweging 51-53).

Heel erg duidelijk zijn deze overwegingen van het HvJ EG niet, 

maar zij kunnen worden samengevat met de stelling dat het feit straf-

baar moet zijn in de uitvaardigende lidstaat volgens de eisen die het 

legaliteitsbeginsel aan een wettelijke strafbaarstelling stelt. Het HvJ 

EG vat deze eisen samen in overweging 50: de wet moet een duide-

lijke omschrijving geven van de strafbare feiten en de straffen, zodat 

de justitiabele uit de bewoordingen van de strafbepaling zo nodig met 

behulp van rechterlijke interpretaties kan afl eiden welke gedragin-

gen strafbaar zijn. Daaraan voldoen de omschrijvingen van de lijst-

feiten uit artikel 2 lid 2 KEAB niet, maar dat hoeft ook niet, mits de 

toepasselijke strafbepalingen van de uitvaardigende lidstaat wel aan 

die vereisten voldoen.

Het ontbreken van duidelijke omschrijvingen van lijstfeiten in 

artikel 2 lid 2 KEAB heeft volgens Advocaten voor de Wereld ech-

ter wel tot gevolg dat het onvoldoende duidelijk is bij welke feiten 

de dubbele strafbaarheid niet wordt getoetst. Er is ook geen objec-

tieve rechtvaardiging te geven voor het verschil tussen feiten die wel 

en feiten die niet op dubbele strafbaarheid worden getoetst. Het 

HvJ EG voert ter rechtvaardiging van het onderscheid het beginsel 

van wederzijdse erkenning aan en het HvJ EG noemt ook het hoge 

niveau van vertrouwen en solidariteit tussen de lidstaten als argu-

ment voor het onderscheid. Het gaat om feiten die naar hun aard of 

wegens de daarop gestelde gevangenisstraf op een zodanig ern-

stige wijze de openbare orde verstoren en de openbare veiligheid in 

gevaar brengen, dat weglating van de toetsing van dubbele strafbaar-

heid gerechtvaardigd is. Dat levert een objectieve rechtvaardiging 

op voor het gemaakte onderscheid (overweging 57 en 58).

Wat hier het doorslaggevende argument is, is niet heel erg dui-

delijk. Het HvJ EG legt een verbinding tussen de beginselen van 

wederzijdse erkenning, vertrouwen en solidariteit en de wijze waar-

op de lijstfeiten de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen. 

Op zich is uit de omschrijving van de lijstfeiten echter niet af te leiden 

3 Zie voor een uitgebreide analyse van deze redenering van het HvJ EG 

punt 2 en 3 van de noot van Borgers onder het arrest (NJ 2007, 619), 

Vanessa Franssen, ‘Het Europees aanhoudingsbevel gered, hoera?’, 

Rechtskundig Weekblad 2007-08, p. 1139-1141 en Steven Dewulf, ‘Europese 

golven op een strafrechtelijk strand. Het Hof van Justitie en het Europees 

aanhoudingsbevel’, Nullum Crimen 2007, p. 335-337.
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dat deze feiten in alle omstandigheden een ernstige bedreiging van 

de openbare orde of de openbare veiligheid zijn, bijvoorbeeld de 

omschrijving van het lijstfeit ‘oplichting’ of ‘fraude’. Uit het vereiste 

dat het maximum ten minste drie jaar gevangenisstraf moet zijn, kan 

ook niet zonder meer worden afgeleid dat het feit waarvoor de aan-

houding en overlevering wordt bevolen een ernstige bedreiging van 

de openbare orde of de openbare veiligheid vormt.

Een beroep op de beginselen van wederzijdse erkenning, ver-

trouwen en solidariteit is kennelijk noodzakelijk om de redenering 

van het HvJ EG te voltooien: een uitvoerende justitiële autoriteit is in 

beginsel gebonden aan het aanhoudingsbevel van de uitvaardigende 

justitiële autoriteit en hij dient erop te vertrouwen dat die uitvaardi-

gende autoriteit de ernst van het feit heeft beoordeeld in het licht van 

de openbare orde en veiligheid. Vervolgens vereist de solidariteit tus-

sen de lidstaten dat de uitvoerende justitiële autoriteit zonder nader 

onderzoek naar de strafbaarheid van het feit volgens eigen recht de 

opgeëiste persoon overlevert aan de uitvaardigende justitiële auto-

riteit.

Dat de ruime omschrijving van de lijstfeiten tot verschillende 

interpretaties kan leiden in de lidstaten, is volgens het HvJ EG ver-

der niet relevant, omdat het KEAB niet tot doel heeft het materiële 

strafrecht van de lidstaten te harmoniseren (overweging  59). Ook 

dit argument is niet erg uitgewerkt.4 Kennelijk bedoelt het HvJ EG te 

zeggen dat het bestaan van verschillen in interpretaties van de lijst-

feiten in de lidstaten niet onverenigbaar is met het gelijkheidsbegin-

sel, hoewel een verbindende argumentatie tussen de conclusie van 

het HvJ EG en het gelijkheidsbeginsel ontbreekt. Het is op zich juist 

dat het KEAB geen bepalingen bevat om het materiële strafrecht van 

de lidstaten te harmoniseren, maar de klacht van Advocaten voor 

de Wereld is dat de omschrijving van de lijstfeiten in artikel 2 lid 2 

KEAB zo ruim is dat de interpretaties tussen de verschillende lid-

staten onvermijdelijk uiteen zullen lopen op een zodanige wijze dat 

er sprake is van ongelijke behandeling van personen die wel of niet 

worden overgeleverd zonder dat er een rechtvaardiging kan worden 

gegeven voor die ongelijke behandeling. Op die klacht gaat het HvJ 

EG niet expliciet in.

In de conclusie van Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer is 

wel een argument te vinden tegen deze redenering van Advocaten 

voor de Wereld: wanneer de ruime omschrijving van lijstfeiten tot 

uiteenlopende interpretaties in de lidstaten leidt, kunnen daarover 

prejudiciële vragen worden gesteld aan het HvJ EG (punt 98 van de 

conclusie). De A-G schrijft in punt 97 van zijn conclusie dat het ‘sar-

castisch’ zou zijn om een regeling als discriminatoir te bestempelen 

omdat daaraan verschillende interpretaties kunnen worden gegeven 

en hij voegt er in punt 98 van zijn conclusie aan toe dat het nog valt te 

bezien of de gestelde onevenwichtigheden zich zullen voordoen.

Ook de argumentatie van de Advocaat-Generaal is niet hele-

maal bevredigend. De stelling van Advocaten voor de Wereld is niet 

zonder meer dat artikel 2 lid 2 KEAB tot verschillende interpreta-

ties kan leiden, maar dat deze bepaling juist vanwege zijn hoge mate 

van onbepaaldheid onvermijdelijk tot verschillende interpretaties 

moet leiden die zo groot zullen zijn dat zij onverenigbaar zijn met het 

gelijkheidsbeginsel. Op die specifi eke stelling gaat A-G Ruiz-Jarabo 

Colomer niet expliciet in, hoewel zijn argumenten ook tegen deze 

specifieke stelling kunnen worden aangevoerd: er kan inmiddels 

worden onderzocht in hoeverre de door Advocaten voor de wereld 

voorspelde discrepanties zich in de afgelopen tijd hebben voorge-

daan en wanneer zij zich inderdaad hebben voorgedaan, dan zouden 

over die discrepanties prejudiciële vragen kunnen worden gesteld 

aan het HvJ EG. Het enkele feit dat ze zich vanwege de vaagheid van 

artikel 2 lid 2 KEAB zouden kunnen voordoen, is echter geen reden 

om het kaderbesluit op dit punt onverbindend te verklaren.

Het gebrek van de klacht over het gelijkheidsbeginsel lijkt voor-

al te zijn dat de klacht vier jaar geleden voorbarig was. Na meer dan 

vier jaar overleveringspraktijk binnen de EU zou Advocaten voor de 

Wereld kunnen onderzoeken in hoeverre de voorspelde discrepan-

ties zich hebben voorgedaan. De gegevens van dat onderzoek zou-

den dan weer aanleiding kunnen zijn voor procedures bij nationale 

rechters en prejudiciële vragen bij het HvJ EG ter bevordering van 

een uniforme uitleg van artikel 2 lid 2 KEAB. Ik zal aan het slot van de 

op één na laatste paragraaf van deze annotatie ingaan op de vraag in 

hoeverre dergelijke prejudiciële vragen zin hebben in het licht van 

het recente Kozlowski-arrest van het HvJ EG en de overwegingen in 

dat arrest met betrekking tot de wijze waarop begrippen uit kaderbe-

sluiten dienen te worden geïnterpreteerd.

Vervanging van verdragen

De uitkomst van de procedure bij het HvJ EG verschaft een zekere 

duidelijkheid over de bevoegdheid van de Raad en de verbindend-

heid van het Kaderbesluit EAB, maar de uitkomst heeft ook iets 

onbevredigends. Dat heeft te maken met het feit dat niet alle rele-

vante aspecten in verband met de gestelde vragen aan de orde zijn 

gekomen. In de op één na laatste overweging met betrekking tot de 

eerste vraag (overweging 42) verwijst het HvJ EG naar artikel 31 

lid 1 KEAB dat bepaalt dat het kaderbesluit per 1 januari 2004 in de 

plaats komt van de overeenkomstige bepalingen van een aantal uit-

leveringsverdragen tussen de lidstaten. Deze bepaling uit het KEAB 

roept de vraag op in hoeverre een kaderbesluit kan bepalen dat het 

in de plaats komt van verdragen. Helaas heeft Advocaten voor de 

Wereld hierover geen aparte klacht geformuleerd en heeft het Belgi-

sche Arbitragehof daarover geen prejudiciële vraag gesteld.

De laatste zin van artikel 34 lid 2 onder b VEU bepaalt dat 

kaderbesluiten geen rechtstreekse werking hebben. Daaruit volgt 

dat artikel 31 lid 1 KEAB niet zelf kan bepalen dat het kaderbesluit in 

de plaats komt van geldende verdragen. Kaderbesluiten zijn voor de 

lidstaten wel verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat en 

de lidstaten zijn bevoegd om zelf vorm en middelen te kiezen om het 

resultaat te bereiken. Daaruit kan worden afgeleid dat artikel 31 lid 1 

KEAB de lidstaten de verplichting oplegt om de genoemde verdra-

gen te vervangen door de nationale implementaties van het KEAB. 

Hoe de lidstaten dat moeten doen, wordt verder bepaald door het 

nationale recht van de betreffende lidstaat en het internationale 

recht inzake de beëindiging van verdragen.

Bij de totstandkoming van het kaderbesluit en bij de implemen-

taties in de lidstaten lijkt niet heel erg goed over dit probleem te zijn 

nagedacht. Zo bevat de Nederlandse Overleveringswet in artikel 74 

lid 1 een regeling voor de vervanging van de geldende uitleverings-

verdragen door de bepalingen van de Overleveringswet binnen de 

Europese Unie. Het is echter de vraag of een wettelijke regeling kan 

bepalen dat verdragen buiten werking worden gesteld. In de Belgi-

sche Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel ontbreekt 

een vergelijkbare bepaling. Ten aanzien van het Benelux uitleverings- 

4 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze redenering van het HvJ EG 

punt 4 van de noot van Borgers (NJ 2006, 619), Franssen, a.w., p. 1141-1143 en 

Dewulf, a.w., p. 340-343.
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en rechtshulpverdrag besliste het Belgische Hof van Cassatie dat het 

uitleveringsdeel van dit verdrag was beëindigd ‘door overeenstem-

ming tussen alle partijen na raadpleging van de andere verdragslui-

tende staten’ in de zin van artikel 54 van het Weens verdragenver-

drag. Die overeenstemming blijkt volgens het Hof van Cassatie uit 

de eenparige aanneming van het KEAB in de Raad van de Europese 

Unie.5

De Rechtbank Amsterdam heeft deze redenering overgeno-

men.6 De rechtbank stelt daarbij naar aanleiding van het gevoerde 

verweer in deze zaak terecht voorop dat zij niet bevoegd is om het 

kaderbesluit ongeldig te verklaren. Vervolgens verwerpt zij het ver-

weer met de redenering die is gebaseerd op artikel 54 van het Weens 

verdragenverdrag. Probleem met deze redenering is echter dat het 

Benelux uitleverings- en rechtshulpverdrag niet wordt genoemd in 

de lijst van verdragen uit artikel 31 lid 1 KEAB. Dat heeft waarschijn-

lijk te maken met het feit dat artikel 31 lid 1 KEAB alleen verdragen 

vermeldt waarbij alle lidstaten van de EU partij zijn. Uit de eenparige 

aanneming van dat KEAB kan daarom niet zonder meer worden 

afgeleid dat België, Nederland en Luxemburg onderling overeen-

stemming hebben bereikt over de beëindiging van het Benelux uitle-

verings- en rechtshulpverdrag op het punt van de uitlevering.

Ten aanzien van het Europees uitleveringsverdrag volgen alle 

lidstaten van de EU inmiddels de redenering dat het KEAB in verband 

met de nationale implementaties daarvan een ‘eenvormige wet’ is in 

de zin van artikel 28 lid 3 EUV. Op grond van artikel 28 lid 3 EUV zijn 

verdragspartijen bij het EUV bevoegd om hun onderlinge betrekkin-

gen te regelen met behulp van een ‘eenvormige wet’ in afwijking van 

het EUV. Alle lidstaten van de EU hebben aan de Secretaris-Gene-

raal van de Raad van Europa de mededeling in de zin van artikel 28 

lid 3 EUV gedaan dat zij in hun onderlinge verhoudingen het KEAB 

en hun nationale implementatie toepassen en niet het EUV. Volgens 

het Explanatory Report bij artikel 28 lid 3 EUV is deze bepaling 

bedoeld voor staten die eenvormige wetten kennen voor de regeling 

van de uitlevering, zoals de Scandinavische staten die dezelfde rege-

lingen voor uitlevering hebben. Ook de inleidende overweging 3 van 

het KEAB verwijst naar de eenvormige wetten van deze staten, die 

als ‘identiek geformuleerde uitleveringswetten’ zijn vastgesteld.

De oplossing via artikel 28 lid 3 EUV lijkt een noodoplossing te 

zijn voor het probleem dat een kaderbesluit zelf geen directe rege-

ling kan bieden voor de vervanging van verdragen door het kader-

besluit. Dat het hier net als bij de toepassing van artikel 54 van het 

Weens verdragenverdrag om een noodoplossing gaat die achteraf 

is bedacht, kan worden afgeleid uit de Memorie van Toelichting bij 

artikel 74 OLW, waar geen van deze oplossingen wordt genoemd.7 

De Nederlandse wetgever heeft kennelijk niet over dit probleem 

nagedacht en ook de opstellers van artikel 31 lid 1 KEAB lijken gelet 

op de stelligheid van deze bepaling geen bijzondere aandacht aan 

dit probleem te hebben besteed. De stelligheid waarmee artikel 31 

lid 1 KEAB zijn eigen bepalingen per 1 januari 2004 in de plaats stelt 

van de genoemde verdragen is onverenigbaar met de laatste zin 

van artikel 34 lid 2 onder b VEU die zegt dat kaderbesluiten geen 

rechtstreekse werking hebben. Het KEAB kan ook moeilijk als ‘een-

vormige wet’ worden aangeduid in de zin van artikel 28 lid 3 EUV: 

het is een regeling ‘voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten’ en de lidstaten 

kiezen vervolgens zelf ‘vorm en middelen’ om dat doel te bereiken 

(artikel 34 lid 2 onder b VEU). De nationale implementaties van het 

KEAB zouden als eenvormige wetten kunnen worden aangeduid die 

zijn te vergelijken met de ‘identiek geformuleerde uitleveringswet-

ten’ van Scandinavische staten. Daarmee zou het probleem ten aan-

zien van het Europees uitleveringsverdrag zijn opgelost, maar nog 

niet ten aanzien van de andere verdragen die in artikel 31 lid 1 KEAB 

worden genoemd.8

Het is daarom jammer dat aan het HvJ EG niet de vraag is voor-

gelegd hoe het HvJ EG denkt over de verhouding tussen kaderbe-

sluiten en verdragen die dezelfde problematiek regelen. Het HvJ EG 

is van mening dat de Raad de bevoegdheid heeft om kaderbesluiten 

aan te nemen over onderwerpen die in eerdere verdragen zijn gere-

geld. Die bevoegdheid veronderstelt dat kaderbesluiten bestaande 

verdragen kunnen vervangen. Hoe dat precies moet gebeuren, is een 

open kwestie waarover het HvJ EG geen uitspraak heeft gedaan.9

Discrepanties met implementaties

Kaderbesluiten hebben volgens artikel 34 lid 2 onder b VEU geen 

rechtstreekse werking. Dat kan problemen opleveren in verband met 

de vervanging van verdragen, zoals in de vorige paragraaf bespro-

ken. Het ontbreken van rechtstreekse werking levert bovendien pro-

blemen op in verband met afwijkingen van nationale implementaties 

ten opzichte van het geïmplementeerde kaderbesluit. In het Neder-

landse uitleveringsrecht geeft bij een verschil tussen een toepasselijk 

uitleveringsverdrag en de Nederlandse Uitleveringswet het verdrag 

krachtens artikel 94 Gw de doorslag. Vanwege het ontbreken van 

rechtstreekse werking is een vergelijkbare redenering bij een ver-

schil tussen een kaderbesluit en een Nederlandse wet niet mogelijk.

Een voorbeeld is de regeling van artikel 2 lid 1 en 4 KEAB met 

betrekking tot feiten die niet onder de lijstfeiten van artikel 2 lid 2 

KEAB vallen. Volgens artikel 2 lid 4 KEAB kan ten aanzien van der-

gelijke feiten de eis worden gesteld dat zij strafbaar zijn naar het recht 

van de uitvoerende lidstaat. Artikel 2 lid 1 KEAB bevat de nadere kwa-

lifi catie dat op het feit naar het recht van de uitvaardigende staat ten 

minste twaalf maanden gevangenisstraf moet zijn gesteld. Artikel 5 

lid 1 van de Belgische Wet betreffende het Europees aanhoudingsbe-

vel heeft deze regeling overgenomen in de zin dat overlevering kan 

worden geweigerd ingeval het feit krachtens het Belgische recht niet 

strafbaar is. Deze regeling is niet van toepassing wanneer het om lijst-

feiten gaat, aldus artikel 5 lid 2 van de Belgische wet.

De Nederlandse Overleveringswet stelt in artikel 7 lid 1 a onder 

2° ten aanzien van de feiten die niet op de lijst staan de eis dat zij straf-

baar zijn naar Nederlands recht en dat er bovendien naar Nederlands 

recht een straf van ten minste twaalf maanden op het feit staat. Die 

laatste eis kan niet worden gebaseerd op artikel 2 lid 4 KEAB en 

wordt ook niet gesteld in artikel 5 lid 1 van de Belgische Wet betref-

fende het EAB. Op grond van artikel 2 lid 4 KEAB kan slechts de eis 

worden gesteld dat het feit strafbaar is naar Nederlands recht. Ten 

gevolge van het ontbreken van rechtstreekse werking van het KEAB 

5 Hof van Cassatie 24 augustus 2004, nummer RC04802_3, te vinden op 

www.juridat.be.

6 Rb. Amsterdam 13 september 2005, LJN AU2813.

7 Kamerstukken II 2002/03, 29 042, nr. 3, p. 34-35.

8 Zie hierover uitgebreid V. Glerum en K. Rozemond, ‘Een evaluatie van de 

Nederlandse Overleveringswet’, DD 2005, p. 128 e.v.

9 Een dergelijke uispraak is ook niet te vinden in het arrest van het HvJ 

EG van 12 augustus 2008, zaak C-296/08 (Goicoechea) waarin het 

HvJ EG er zonder meer van uit lijkt te gaan dat het KEAB de geldende 

uitleveringsverdragen heeft vervangen (zie overweging 53 e.v.).
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geeft artikel 7 lid 1 a onder 2° OLW in Nederland de doorslag en niet 

artikel 2 lid 4 KEAB. In het uitleveringsrecht zou dat anders zijn: bij 

onderlinge verschillen geeft het verdrag de doorslag en niet de wet. 

Dat bevordert de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid in het inter-

nationale strafrecht en dat is bij kaderbesluiten niet op die manier 

mogelijk vanwege het ontbreken van rechtstreekse werking.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou de kaderbesluit-

conforme uitleg kunnen zijn van artikel 7 lid 1 a onder 2° OLW. Daar-

toe is de Nederlandse overleveringsrechter op grond van het Pupi-

no-arrest van het HvJ EG verplicht, tenzij de kaderbesluitconforme 

uitleg contra legem is. Een uitleg contra legem zou onverenigbaar zijn 

met de algemene rechtsbeginselen waarnaar het HvJ EG in het Pupi-

no-arrest verwijst, met name het rechtszekerheidsbeginsel.10 Een 

dergelijke onverenigbaarheid met de rechtszekerheid lijkt zich hier 

voor te doen: de tekst van artikel 7 lid 1 a onder 2° OLW is helder, de 

wetgever heeft artikel 2 lid 1 en 4 KEAB onjuist geïmplementeerd en 

daarom moet de wetgever en niet de rechter de fout corrigeren. Of 

dit een juiste gevolgtrekking is, zou in de vorm van een prejudi ciële 

vraag aan het HvJ EG kunnen worden voorgelegd. De Europese 

Commissie heeft Nederland al eerder op deze fout gewezen,11 maar 

daarin heeft de Nederlandse wetgever nog steeds geen reden gezien 

om de betreffende bepaling aan te passen.

Vragen inzake lijstfeiten

In verband met de regeling van de dubbele strafbaarheid en de lijst-

feiten uit artikel 2 KEAB en artikel 7 OLW, zoals hiervoor uiteenge-

zet, kunnen nog meer vragen worden opgeworpen over de verhou-

ding tussen het Nederlandse overleveringsrecht en het KEAB. Zo 

eist de Rechtbank Amsterdam dat de uitvaardigende justitiële auto-

riteit bij het Europees aanhoudingsbevel de wettelijke bepalingen 

voegt waarin de gedraging strafbaar is gesteld volgens het recht van 

de uitvaardigende lidstaat. Deze eis is niet terug te vinden in artikel 

8 KEAB en artikel 2 OLW, waarin slechts wordt voorgeschreven dat 

het EAB ‘de aard en de wettelijke kwalifi catie’ van het strafbaar feit 

vermeldt. Het meezenden van de wettelijke strafbepalingen is in het 

uitleveringsrecht wel een klassiek vereiste in verband met de toet-

sing van de dubbele strafbaarheid (artikel18 lid 3 onder c Uitleve-

ringswet, artikel 12 lid 2 onder c Europees uitleveringsverdrag). De 

Rechtbank Amsterdam baseert deze eis in overleveringszaken op 

Nederlandse kamerstukken, waarin staat dat de uitvaardigende jus-

titiële autoriteit de wettelijke bepalingen meezendt, zodat de Neder-

landse uitvoerende justitiële autoriteit kan toetsen of is voldaan aan 

de eisen dat het feit strafbaar is naar het recht van de uitvaardigende 

lidstaat en dat naar dat recht ten minste drie jaar gevangenisstraf op 

het feit is gesteld.12

Verder onderzoekt de Rechtbank Amsterdam of een uitvaardi-

gende justitiële autoriteit ‘in redelijkheid’ een lijstfeit heeft kunnen 

aankruisen in het Europees aanhoudingsbevel.13 Opmerkelijk in 

verband met die laatste toetsing is dat de rechtbank de omschrijving 

van de lijstfeiten ‘kaderbesluitconform’ interpreteert aan de hand 

van andere kaderbesluiten die relevant zouden kunnen zijn voor de 

betreffende omschrijving, zoals het lijstfeit ‘mensenhandel’ in ver-

band met het Kaderbesluit inzake de bestrijding van mensenhandel14 
en het lijstfeit ‘seksuele uitbuiting van kinderen’ in verband met het 

Kaderbesluit ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderporno.15 In dat laatste geval kwam de rechtbank tot het oor-

deel dat de uitvaardigende justitiële autoriteit ten onrechte bepaalde 

feiten als lijstfeit had aangekruist in het licht van de doelstelling van 

het toepasselijke kaderbesluit om het economisch exploiteren van 

kinderen te bestrijden. Een dergelijke economische exploitatie was 

naar het oordeel van de rechtbank niet gesteld of gebleken. Overi-

gens voldeden de betreffende feiten wel aan het vereiste van dubbele 

strafbaarheid op grond van artikel 7 lid 1 a onder 2° OLW, zodat de 

overlevering ook voor deze feiten toelaatbaar was.

Inmiddels heeft de Hoge Raad een beslissing van de Rechtbank 

Amsterdam16 dat de toepasselijke strafbepalingen van de uitvaar-

digende lidstaat moeten worden meezonden met het EAB in het 

belang der wet gecasseerd. Het arrest van de Hoge Raad berust op 

de verplichting uit het Pupino-arrest om de Overleveringswet zo 

veel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het 

doel van het KEAB, op de tekst van artikel 8 KEAB en artikel 2 OLW, 

waarin de eis dat de wettelijke bepalingen worden meegezonden 

niet wordt gesteld, op het model van het EAB, op het hoge mate van 

vertrouwen tussen de lidstaten en het doel van het KEAB om de uitle-

vering te vereenvoudigen, en op rechtspraak en wetgeving in andere 

lidstaten, waarin evenmin de eis wordt gesteld dat de toepasselijke 

wettelijke bepalingen met het EAB worden meegezonden.17

Achter de vraag of de wetsbepalingen moeten worden meege-

zonden gaat de principiële vraag schuil in hoeverre een uitvoerende 

autoriteit kan toetsen of de aankruising van een lijstfeit in een EAB 

wel terecht is, een vraag waarover de Hoge Raad zich niet uitlaat in 

het recente arrest. Ook kan in dit verband de vraag worden gesteld 

welke autoriteit bevoegd is om de betekenis van een feit op de lijst 

van artikel 2 lid 2 KEAB vast te stellen: de uitvaardigende of de uit-

voerende autoriteit? Redenerend vanuit het beginsel van weder-

zijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en de hoge mate van 

vertrouwen tussen de lidstaten zou de uitvoerende autoriteit gebon-

den zijn aan de beslissingen hierover van de uitvaardigende autoriteit 

en zou er weinig ruimte zijn voor verdere toetsing of interpretatie. 

In het licht van deze beginselen lijkt de beslissing van de Hoge Raad 

juist te zijn. Uit die beslissing en de beginselen die daaraan ten grond-

slag liggen vloeit voort dat een uitvoerende justitiële autoriteit zeer 

terughoudend dient te zijn bij de toetsing van de aankruising van een 

lijstfeit door een uitvaardigende justitiële autoriteit.

Nog meer (prejudiciële) vragen

Het gelijkheidsbeginsel maakt artikel 2 lid 2 KEAB niet ongeldig, 

maar deze bepaling roept wel vragen op die in het belang van de 

rechtsgelijkheid en de rechtseenheid aan het HvJ EG zouden kun-

nen worden voorgelegd. Vanuit Nederland zou ook de prejudiciële 

vraag kunnen worden gesteld of de toetsing van dubbele strafbaar-

heid bij overlevering van Nederlanders in overeenstemming is met 

het KEAB als het gaat om lijstfeiten. De Rechtbank Amsterdam toetst 

10 Overweging 44 en 47 in HvJ EG 16 juni 2005, zaak C-105/03, NJ 2006, 

500 m.nt. M.J. Borgers (Pupino).

11 COM(2005) 63 defi nitief, p. 3.

12 Blekxtoon & Glerum 2007, T&C Isr, artikel 2 OLW, aant. 2c en Rb. 

Amsterdam 4 maart 2005, LJN AU0467.

13 Blekxtoon & Glerum 2007, T&C Isr, artikel 7 OLW, aant. 5 en Rb. Amsterdam 

3 september 2004, LJN AQ9549.

14 Pb. EG 2002, L 203/1, Rb. Amsterdam 6 maart 2007, LJN BA1489.

15 Pb. EU 2004, L 13/44, Rb. Amsterdam 6 juni 2006, LJN AX9436.

16 Rb Amsterdam 29 juli 2005, LJN AU0326.

17 HR 8 juli 2008, LJN BD2447.
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in dergelijke gevallen in verband met de terugkeergarantie (artikel 6 

lid 1 OLW, artikel 5 onder 3 KEAB) of Nederland bij terugkeer van 

de opgeëiste persoon na een veroordeling in de uitvaardigende lid-

staat een opgelegde straf kan overnemen op grond van het Verdrag 

inzake de overbrenging van gevonniste personen (VOGP). Artikel 3 

lid 1 onder e VOGP stelt als vereiste voor een dergelijke overname 

dat het feit strafbaar is naar het recht van de Staat van tenuitvoerleg-

ging (zie ook artikel 3 lid 1 onder c WOTS). De Rechtbank Amster-

dam heeft via deze bepaling de toetsing van de dubbele strafbaarheid 

ingevoerd bij de overlevering van Nederlanders en daarmee gelijk te 

stellen vreemdelingen (artikel 6 lid 5 OLW), ook al heeft de uitvaardi-

gende autoriteit een feit in de lijst van het EAB aangekruist.18

De toetsing van de dubbele strafbaarheid, ook bij lijstfeiten, in 

verband met de terugkeergarantie voor Nederlanders en daarmee 

gelijk te stellen vreemdelingen levert een ongelijke behandeling op 

ten aanzien van andere opgeëiste personen die zonder toetsing van 

dubbele strafbaarheid worden overgeleverd voor lijstfeiten. Boven-

dien eist de Rechtbank Amsterdam voorafgaand aan de overlevering 

van Nederlanders en daarmee gelijk te stellen vreemdelingen de 

instemming van de uitvaardigende autoriteit met de omzettingspro-

cedure van artikel 11 VOGP.19 Op dit punt heeft de Europese Com-

missie kritiek uitgeoefend op de Nederlandse praktijk vanwege de 

ondergraving van artikel 2 lid 2 KEAB en het beginsel van wederzijd-

se erkenning van rechterlijke beslissingen.20

Aan deze kritiek zou kunnen worden toegevoegd dat het bedin-

gen van de terugkeergarantie een ongelijke behandeling kan opleve-

ren ten opzichte van EU-burgers die niet van een dergelijke garantie 

kunnen profi teren, tenzij ze een verblijfsvergunning voor onbepaalde 

tijd in Nederland hebben, hun verblijfsvergunning niet door een bui-

tenlandse veroordeling verliezen en Nederland rechtsmacht over 

het feit heeft (artikel 6 lid 5 OLW). De Rechtbank Amsterdam heeft 

in navolging van het Oberlandesgericht Stuttgart prejudiciële vra-

gen gesteld aan het HvJ EG in verband met de mogelijke schending 

van het non-discriminatiebeginsel van artikel 12 EG-Verdrag in ver-

band met artikel 17 e.v. EG-Verdrag.21

Inmiddels heeft het HvJ EG een deel van de prejudiciële vragen 

van het Oberlandesgericht Stuttgart beantwoord.22 Het HvJ EG laat 

de vraag inzake de discriminatie van EU-burgers vooralsnog onbe-

antwoord,23 maar het HvJ EG gaat wel uitgebreid in op de vraag hoe 

de begrippen ‘ingezetene’ en ‘verblijven in’ moeten worden uitgelegd 

in verband met de weigering van de overlevering voor de tenuitvoer-

legging van een vonnis ten aanzien van een opgeëist persoon die 

ingezetene is van de uitvoerende lidstaat of verblijft in de uitvoeren-

de lidstaat (artikel 4 onder 6 KEAB). Het zou in het kader van deze 

annotatie te ver voeren om de overwegingen van het HvJ EG inzake 

de uitleg van artikel 4 onder 6 KEAB uitvoerig te bespreken. Wel 

van belang in verband met de zaak van Advocaten voor de wereld is 

de overweging van het HvJ EG in het Kozlowski-arrest dat de defi ni-

tie van begrippen uit het kaderbesluit niet kan worden overgelaten 

aan de beoordeling van elke lidstaat, tenzij het kaderbesluit voor de 

betekenis en de draagwijdte van begrippen uitdrukkelijk naar het 

recht van de lidstaten verwijst. Dat de defi nitie van begrippen niet 

kan worden overgelaten aan de lidstaten, volgt volgens het HvJ EG 

uit de noodzaak tot eenvormige toepassing van het Unierecht en uit 

het gelijkheidsbeginsel. Daaruit vloeit voort dat de begrippen van 

bepalingen uit het Unierecht autonoom en uniform moeten worden 

uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het 

doel van de regeling. Het doel van het KEAB is volgens het HvJ EG 

de invoering van een overleveringsstelsel op basis van het beginsel 

van wederzijdse erkenning. Daarom moeten de begrippen ‘ingeze-

tene’ en ‘verblijven in’ uit artikel 4 onder 6 KEAB eenvormig worden 

uitgelegd.24

Er lijkt op dit punt een tegenstelling te bestaan tussen de wijze 

waarop het HvJ EG het belang van autonome en uniforme uitleg 

benadrukt in het Kozlowski-arrest en de laconieke houding die het 

HvJ EG aanneemt ten aanzien van de ‘disparate toepassing’ van de 

lijstfeiten in de verschillende nationale rechtsorden.25 Het HvJ EG 

lijkt geen moeite te hebben met die ‘disparate toepassing’, met als 

argument dat het KEAB niet de harmonisatie van het materiële straf-

recht tot doel heeft. Daar kan het argument aan worden toegevoegd 

dat artikel 2 lid 2 KEAB de opsomming van de lijstfeiten introduceert 

als ‘de navolgende strafbare feiten (…) zoals omschreven in het recht 

van de uitvaardigende lidstaat’. Uit de verwijzing naar het recht van 

de uitvaardigende lidstaat zou kunnen worden afgeleid dat hier de 

uitzondering uit overweging 42 van het Kozlowski-arrest van toe-

passing is: de lijstfeiten hoeven niet autonoom en uniform te worden 

uitgelegd, maar zij moeten worden geïnterpreteerd vanuit het recht 

van de uitvaardigende lidstaat, omdat de betreffende bepaling (arti-

kel 2 lid 2 KEAB) nadrukkelijk naar dat recht van de uitvaardigende 

lidstaat verwijst. Het is ook niet van belang dat feiten als ‘terrorisme’ 

of ‘oplichting’ een uniforme betekenis hebben binnen de EU, gelet 

op het doel van het KEAB om overlevering te vergemakkelijken in 

vergelijking met uitlevering. Met andere woorden: het doel van het 

KEAB ten aanzien van de lijstfeiten is niet om tot een uniforme over-

leveringspraktijk te komen met betrekking tot bepaalde feiten, maar 

om de justitiële samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelij-

ken ter bescherming van de openbare orde en de openbare veilig-

heid in de verschillende lidstaten.26 Het dragende beginsel daarbij is 

het beginsel van wederzijdse erkenning.27 Daaruit zou voortvloeien 

dat, anders dan A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie sugge-

reert, bij ‘disparate toepassing’ geen prejudiciële vragen aan het HvJ 

EG hoeven te worden gesteld. Artikel 2 lid 2 KEAB gaat er juist van-

uit dat een uitvaardigende justitiële autoriteit een lijstfeit aankruist 

wanneer dat vanuit het recht van de uitvaardigende lidstaat gerecht-

vaardigd is ter bescherming van de openbare orde en de openbare 

veiligheid van de betreffende lidstaat. Ook hieruit zou volgen dat de 

uitvoerende justitiële autoriteit zeer terughoudend dient te zijn bij de 

toetsing van dergelijke aankruisingen en dat het waarschijnlijk niet 

18 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 5 november 2004, LJN AR5614. 

Zie hierover Vincent Glerum, De Overleveringswet, Den Haag: Sdu uitgevers 

2005, p. 63-64, met een verwijzing naar de kamerstukken.

19 Rb. Amsterdam 1 oktober 2004, LJN AR4214.

20 COM(2006) 8 defi nitief, p. 5.

21 Zaak C-66/08, Pb. EU 2008/C 107/30 (Kozlowski) en zaak C-123/08, 

Pb. EU 2008/C 116/33 (Wolzenburg). Zie over de laatste zaak Rechtbank 

Amsterdam 28 december 2007, LJN BC9789.

22 HvJ EG 17 juli 2008, zaak C-66/08 (Kozlowski).

23 Overweging 56 in het Kozlowski-arrest. Naar aanleiding van de prejudiciële 

vragen van de Rechtbank Amsterdam in de zaak Wolzenburg zal het HvJ EG 

wellicht wel een antwoord geven op de vraag inzake discriminatie van EU-

burgers ten opzichte van Nederlanders in verband met artikel 6 lid 5 OLW.

24 Overweging 41, 42 en 43 in het Kozlowski-arrest.

25 Overweging 59 in Advocaten voor de wereld.

26 Overweging 57 in Advocaten voor de wereld.

27 Zie punt 6 van de noot van Borgers onder Advocaten voor de wereld (NJ 

2007, 619).
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de bedoeling is dat deze autoriteit bij de uitvoering van een EAB op 

zoek gaat naar autonome en uniforme interpretaties van de lijstfeiten 

waaraan de aankruising zou kunnen worden getoetst.

Conclusies

De klacht van Advocaten voor de wereld dat de overlevering niet 

bij kaderbesluit, maar bij overeenkomst in de zin van artikel 34 lid 2 

VEU dient te worden geregeld, vond terecht geen gehoor bij het HvJ 

EG. Een dergelijke beperking van de bevoegdheid van de Raad om 

kaderbesluiten aan te nemen zou het verwezenlijken van de doelstel-

ling van de Europese Unie, het verschaffen van een hoog niveau van 

rechtszekerheid in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaar-

digheid door middel van justitiële samenwerking (artikel 29 VEU), 

ernstig belemmeren.

Dit neemt echter niet weg dat de regeling van de overlevering 

bij kaderbesluit nog oproept in verband met de verhouding van het 

KEAB ten opzichte van geldende uitleveringsverdragen en ook in 

verband met de verhouding tot de nationale implementaties van het 

KEAB. Er zijn enkele noodconstructies bedacht om het eerste pro-

bleem op te lossen (artikel 28 lid 3 Europees uilteveringsverdrag, 

artikel 54 Weens verdragenverdrag), maar die noodoplossingen zijn 

nog niet getoetst door het HvJ EG. Kaderbesluitconforme uitleg van 

nationale implementaties kan tot op zekere hoogte het tweede pro-

bleem verhelpen en de verwezenlijking van de doelstelling van de EU 

dichterbij brengen in combinatie met de autonome en uniforme uit-

leg van begrippen uit het KEAB, zoals door het HvJ EG voorgeschre-

ven in de arresten Pupino en Kozlowski.

Ten aanzien van de omschrijving van de lijstfeiten in artikel 2 lid 2 

KEAB bieden deze mogelijkheden echter geen oplossing, omdat 

artikel 2 lid 2 KEAB juist verwijst naar het recht van de uitvaardi-

gende lidstaat. Op dit punt beoogt het KEAB volgens het HvJ EG ook 

geen harmonisering van het materiële strafrecht van de lidstaten, 

zodat de door Advocaten voor de wereld gevreesde ongelijkheid in 

de toepassing van artikel 2 lid 2 KEAB zich zou kunnen voordoen, 

hoewel nog niet is gebleken dat ‘disparate toepassing’ van artikel 2 

lid 2 KEAB inderdaad een veelvoorkomend verschijnsel is. Dat zou 

ook niet onverenigbaar zijn met het legaliteitsbeginsel, omdat het 

strafrecht van de lidstaten wel aan dat beginsel moeten voldoen.

Uit het beginsel van wederzijdse erkenning vloeit voort dat een 

ongelijke toepassing van artikel 2 lid 2 KEAB tot op zekere hoogte 

moet worden geaccepteerd binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid 

en rechtvaardigheid van de Europese Unie. Op grond van het begin-

sel van wederzijdse erkenning zijn justitiële autoriteiten gebonden 

aan de aanhoudingsbevelen van andere justitiële autoriteiten binnen 

de EU, behoudens een toetsing aan vereisten en weigeringsgronden 

die in aantal beperkter zijn in vergelijking met het uitleveringsrecht. 

Een toetsing aan het klassieke vereiste van dubbele strafbaarheid 

zou juist impliceren dat de nationale strafbepalingen van de uitvoe-

rende lidstaat beslissend zijn, waardoor de rechtsorde van die lidstaat 

voorrang zou krijgen boven de justitiële samenwerking met de uit-

vaardigende lidstaat. Het VEU en het KEAB beogen juist het tegen-

overgestelde daarvan te bewerkstelligen.
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