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Hoofdadminiserateur

op de vordering ex artikel 23 van de OverJeveringswet (OLW), ingediend door de officier van
justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 22 juni 2015 en betreft onder meer het in
behandeling nemen vaneen Europees aanhoudingsbevel (EAB).
Dit EAB is uitgevaardigd op 6 november 2014 door de Procureur des Konings bij de Rechtbank
van eerste aanleg vanBrussel (België) en het strekt tot de aanhouding en overlevering van:
A

Al ü>,

geboren te
>
.
.
op
zonder vaste woon-ofverblijfplaats in ~edèrland,
uit anderen hoofde gedetineerd in het Detentiecentrum te Alphen aan den Rijn,
hierna te noemen de opgeëiste persoon.
1.

Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 24 juli 2015. Het verhoor heeft
plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. R.A. Bosman. De opgeëiste
persoon heeft zich doen bijstaan door zijn raadsman, mr. A.C. Bosch, advocaat te Rotterdam, en
door een tolk in de Arabische taal. De raadsman heeft verklaard geen beletselen tegen de
overlevering te zien. Hij heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank over de
toeleatbaarheid van de overlevering.
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Bijtussenuitspraak van 7 augustus 2015 heeft de rechtbank het onderzoek heropend, teneinde de
officier van justitieop de zitting van 18 augustus 2015 in de gelegenheid te stellen haar
',;<',"r""",'-,~~,~.:,,~,s~~p~~:;:!~~~~~~,,:,y~,\~~~:.!~~j,9!~~:y.~~·,~~~~·,~?~Q~~.7m",;:h~!"J~.~h!:j~~~~B~~~lW~~~j"""":I,!~
2002/584/JBZ nader toe te lichten.
'~-""'·~"':"""_":""""i'",,,;I,"~l.'."'"":',.,

Op de zitting van 18 augustus 2015 hebben de officieren van justitie, mr. RA. Bosman en mr.
K. van der Schaft, de opgeëiste persoon - bijgestaan door een tolk in de Arabische taal- en mr.
L. Huigsloot, advocaat te Rotterdam, - die heeft waargenomen voor de raadsman van de
opgeëiste persoon - hun standpunten naar voren gebracht.
Op die zitting hebben partijen ermee ingestemd dat, indien de rechtbank overgaat tot het stellen
van een prejudiciële vraag:
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de rechtbank de concept prejudiciële vraag per e-mail aan hen zal voorleggen;
zij de gelegenheid krijgen om daarop per e-mail te reageren;
de rechtbank vervolgens, zonder nadere zitting het onderzoek kan sluiten en
tussenuitspraak kan doen.
De rechtbank heeft de raadsman en de officier van justitie laten weten dat zij inderdaad overgaat
tot het stellen van een prejudiciële vraag en heeft hen een concept daarvan voorgelegd. De
rechtbank heeft van hun reacties kennisgenomen.
2. Beslistermijnen en vrijheidsbeneming
De rechtbank heeft vastgesteld dat de termijn waarbinnen de rechtbank op grond van artikel 22,
eerste en derde lid, OLW uitspraak moet doen-. welke bepaling uitvoering geeft aan artikel 17,
derde en vierde lid, Kaderbesluit 2002/584/JBZ·...;. op 20 september 2015 zal verstrijken.
De opgeëiste persoon is niet op grond Van het ~AB, maar ter tenuitvoerlegging van een
Nederlandse onherroepelijke vrijheidsstraf gedetineerd. Blijkens informatie van het Openbaar
Ministerie loopt deze detentie tot 1 januari 2016. Mits de opgeëiste persoon tegelijkertijd uit
Nederland wordt verwijderd, is vanaf 17 september 2015 onderbreking van de tenuitvoerlegging
van de Nederlandse straf mogelijk.
De rechtbank heeft op de zitting van 24 juli 2015 de gevangenneming van de opgeëiste persoon
bevolen met ingang van het moment dat de detentie uit anderen hoofde eindigt. Op de zitting
van 18 augustus 2015 heeft het Openbaar Ministerie meegedeeld dat het dit bevel ten uitvoer zal
leggen, indien op het moment van de beëindiging van de tenuitvoerlegging van de Nederlandse
straf de rechtbank nog geen definitieve beslissing op het EAB heeft genomen. De rechtbank gaat
er dan ook van uit dat de opgeëiste persoon op 1januari 2016, indien de prejudiciële procedure
dan nog zou lopen, in overleveringsdetentie zal geraken.
In verband met de hierna onder 6 te nemen beslissing wijst de rechtbank er met het oog op een
prejudiciële spoedprocedure op dat zij heeft kennisgenomen van punten 64-65 van het arrest
HvJ EU 30 mei 2013, C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358 (Jeremy F. tegen Premier
Ministre).

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon
heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij uitsluitend de
Marokkaanse nationaliteit heeft.
4. Grondslag en inhoud van het EAB
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In het EAB wordt melding gemaakt van een vonnis uitgesproken op 7 oktober 2014 door de 4311

correctionele kamer van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, refèrentienummer:
BR.30.LL.25935/13.
De overlevering wordt verzocht ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf
voor de duur van vijf jaren, door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de
uitvaardigende lidstaat. De vrijheidsstrafis aan de opgeëiste persoon opgelegd bij voornoemd
vonnis.
De uitvoerende justitiële autoriteit heeft - in overeenstemming met artikel 4 bis, eerste lid,
aanhef en onder d, Kaderbesluit 2002/584/JBZ en artikel 12~aanhef en onder d, OLW meegedeeld dat de opgeëiste persoon in verzet zal kunnen komen tegen het vonnis.
Het vonnis betreft de drie feiten zoals die zijn omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een
door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage I aan deze uitspraak
gehecht.
5. Prejudiciële vraag

5.1

Toepasselijk recht

De rechtbank heeft het toepasselijke recht weergegeven in bijlage II die aan deze tussenuitspraak
is gehecht.

5.2

Feiten en omstandigheden

De uitvaardigende Justitiële autoriteit heeft geen van de drie aan het EAB ten grondslag liggende
feiten aangeduid als strafbare feiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, Kaderbesluit
2002l584/JBZ die zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid tot overlevering kunnen leiden.
De beschrijving van de strafbare feiten in het EAB houdt - samengevat - het volgende in:
de opgeëiste persoon heeft op 2 maart 2013 in Brussel een glas gebroken, is schrijlings
op zijn echtgenote gaan zitten en is met de ene hand begonnen haar te wurgen, terwijl hij
haar met de andere hand ter hoogtevan haar hoofd, hals en linkerarm slagen heeft
toegedie~d met het gebroken glas ..Bij een op· 3
20 I 3 uitgevoerd medisch
·····_"_·····_-,.·,_·_'--""ondërzoêk-:ïijiil)iJaë~eattgenote'van-aè-::opgeëiSiê~persöön~anëVeTWonaingën'~'-~"'~-ë'._.i
geconstateerd die veroorzaakt waren door een puntig en snijdend voorwerp;

maart

daaraan voorafgaand heeft de opgeëiste persoon in de periode van 28 februari 2013 tot 2
maart 2013 (naar de rechtbank begrijpt: eveneens in Brussel) slagen aan zijn echtgenote
toegediend.
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Naar het oordeel van de rechtbank doen zich geen gronden tot weigering van de overlevering
voor, met de mogelijke uitzondering van de in artikel 7, eerste lid, OL W neergelegde
weigeringsgrond inzake de dubbele strafbaarheid.
De officieren vanjustitie hebben zich op het standpunt gesteld dat het EAB strekt tot
strafvervolging. In het midden kan blijven of het EAB strekt tot strafvervolging of tot
tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, omdat de strekking van>het EAB geen verschil maakt
voor de doorde rechtbank te nemen beslissing. Zoals de rechtbank artikel 7, eerste lid, OL W tot
nog toe heeft uitgelegd, geldt de in die.bepaling neergelegde eis inzake dubbele strafbaarheid ter
zake van andere strafbare feiten dan de in artikel 2, tweede lid, Kaderbesluit 2002/584/JBZ
bedoelde feiten zowel voor een EAB dat strekt tot strafvervolging (artikel 7, eerste lid,aanhef en
onder a, sub 20, OL W) als voor een EAB dat strekt tot tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf
(artikel 7, eerste lid, aanhef'en.onderb, OLW in verbinding met artikel 7, eerste lid, aanhef en
onder a, sub 20, OL W).
Tot nog toe heeft de rechtbank artikel 7, eerste lid, OL W - in navolging van de
wetsgeschiedeniszo uitgelegd, dat dit artikellid in een geval als het onderhavige =waarin het
EAB betrekking heeft op andere strafbare feiten dan de in artikel 2, tweede lid, Kaderbesluit
2002/584/JBZ bedoelde feiten - eist dat de feiten in beide lidstaten strafbaar zijn én dat op de
feitenin belde lidstaten vrijheidsstraffen met een maximum van ten minste twaalf maanden zijn
gesteld.
Twee van de drie aan het EAB ten grondslag liggende feiten, voldoen aan deze eisen.
De rechtbank begrijpt de in onderdeel e) Van het EAB opgenomenBelgische wettelijke
bepalingen zo, datop de feiten dienaar Belgischrechtopleveren
"opzettelijke slagen en
verwondingen ten aanzien van echtgenote met persoonlijke werkonbekwaamheid" en
"opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van echtgenote" naar Belgisch recht telkens
een vrijheidsstraf met een maximurn van ten minste twaalf maanden is gesteld. Naar Nederlands
recht zijn deze feiten strafbaar gesteld bij artikel 300, eerste lid, en artikel 304, aanhef en onder
1°, van het Wetboek van Strafrecht. Naar Nederlands recht is op deze feiten telkens een
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalfmaanden gesteld.
Het derde feit levert naar Belgisch recht het "dragen van een verboden wapen" op. Uit de in
onderdeel e) van het EAB opgenomen Belgische wettelijke bepalingen blijkt dat naar Belgisch
.. ,.....""I~-'chtOp' d!tfeit e~~~jhei~s~af.~n~~im~
van vijn~ is g~st~!t.".,.,,",.,",:,_,,~~
••
,,":,".,,,,~_.,,,,.,.,,;,
Uit de in onderdeel e) opgenomen beschrijving volgt dat met het "wapen" alleen maar kan zijn
bedoeld het glas dat de opgeëiste persoon heeft gebroken en waarmee hij aan zijn echtgenote
slagen heeft toegediend.
Naar Nederlands recht is een glas onder de in het EAB beschreven omstandigheden een
"voorwerp waarvan, gelet op de aard en/of de omstandigheden waaronder het wordt
aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het is bestemd om letsel aan personen
4
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toe te brengen". Het glas valt dus aIs zodanig onder categorie IV onder T' als bedoeld in artikel 2
van de Wet wapens en munitie (WWM).
Artikel 27, eerste lid, WWM verbiedt het dragen van een wapen van deze categorie.
Artikel 54 WWM bepaalt dat handelen in strijd met artikel 27, eerste lid, WWM gestraft wordt
met een geldboete van de derde categorie;
Volgens de uitleg die de rechtbank tot nog toe heeft gegeven aan artikel 7, eerste lid, aanhef en
onder b, OL W in verbinding met artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a, sub 2°, OL W zou de
rechtbank daarom de overlevering moeten weigeren voor het derde feit. Deze uitleg heeft de
rechtbank tot nog toe gebaseerd op de tekst van artikel 7 OL W en de wetsgeschiedenis. De
vraag is nu of een op deze uitleg gebaseerde weigering in overeenstemming is met artikel 2,
vierde lid, en artikel 4, punt 1, Kaderbesluit 2002/584/JBZ.
In twee eerdere gevallen waarin een procespartij zich op de strijdigheid van deze bepaling met
Kaderbesluit 2002l584/JBZ beriep, kwam de rechtbank aan de beoordeling van een en ander
niet toe, omdat, anders dan de verdediging had betoogd, naar Nederlands recht op het feit een
vrijheidsstraf met een maximurn van ten minste twaalf maanden was gesteld respectievelijk
omdat, anders dan het Openbaar Ministerie had betoogd, het feit naar Nederlands recht niet
strafbaar was (zie Rb. Amsterdam 8juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5194
en Rb. Amsterdam
13 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3382).
5.3

Standpunten vanpartijen

Het Openbaar Ministerie
De officieren van justitie hebben zich primair op het standpunt gesteld dat Kaderbesluit
2002/584/JBZ duidelijk is en dat de rechtbank de OL W kaderbesluitconform kan en moet
uitleggen.
Uit de tekst van artikel 2 Kaderbesluit 2002/584/JBZ volgt volgens het Openbaar Ministerie
duidelijk dat de uitvoerende lidstaat niet de eis mag stellen dat op het feit naar zijn recht een
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalf maanden is gesteld.
lid, aanhefen onder a,sub 2°,OLW niet spreekt vaneen strafbedreiging in
ka~rbeslültcóiîformê'uîtregaa-tin
·eën··..:·;.;.·,··::·c.,,':
geval aIs het onderhavige alleen een eis geldt voor de strafbedreiging in de uitvaardigende
lidstaat. Een kaderbesluitconforme uitleg leidt dan ook niet tot een uitleg contra legem.

Nu artikel7,eerste

···~·'····"···b;UdëlidS-taten;Hledt~·deze··bepaIITigdè···rûiilité-yoOt·<de··

Subsidiair hebben de officieren vanjustitie
van de Europese Unie voor te leggen.

verzocht prejudiciële vragen aan het Hofvan Justitie

De verdediging
,5

---------------
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Mr. Huigsloot heeft verzocht geen prejudiciële vragen te stellen en de overlevering voor alle
feiten toe te staan. De opgeëiste persoon heeft er belang bij zo snel mogelijk aan België te
worden overgeleverd, zodat hij daar zijn recht op een verzet-procedure zo snel mogelijk kan
effectueren.
5. -I

Oordeel van de rechtbank

Inleiding
Het primaire standpunt van het Openbaar Ministerie en het standpunt van de raadsvrouw
brengen noodzakelijkerwijs mee dat de rechtbank zich buigt over de vraag hoe artikel 2, vierde
lid, en artikel 4, punt 1, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ moeten worden uitgelegd.
Ofhet toestaan van de overlevering voor het derde feit dan wel de weigering van de
overlevering voor dat feit Unierechtelijk is toegestaan. hangt immers af van de uitleg van deze
bepalingen.
De uitleg van deze bepalingen is dan ook noodzakelijk voor de door de rechtbank te
beantwoorden vragen of artikel 7, eerste lid, OLW in overeenstemming is metKaderbesluit
2002/584/JB2 en, zo nee, of de rechtbank vervolgens artikel 7, eerste lid, OL W
kaderbesluitconform kan uitleggen zonder dat dit tot een uitleg contra legem leidt.
Voordat de rechtbank kan toekomen aan een beslissing over de toelaatbaarheid van de
overleveringvoor het derde feit, moet dus vaststaan hoe zij de relevante bepalingen van
Kaderbesluit 20021584/JBZ moet uitleggen.
De lezing van de rechtbank
De rechtbank is van oordeel, dat artikel 2, vierde lid, en artikel 4, punt 1, Kaderbesluit
2002/584/JBZ niet toelaten dat de uitvoerende lidstaat naast de eis van strafbaarheid naar zijn
recht tevens een eis inzake de strafbedreiging naar zijn recht stelt.
Artikel 2, vierde lid, KaderbesJuit 2002/584/JBZ spreekt van "strafbaar feit", terwijl artikel 4,
punt 1, KaderbesJuit EAB van "strafbaar" spreekt. In geen van beide bepalingen is sprake van
een feit dat in de uitvoerende lidstaat strafbaar is gesteld met een vrijhetdssanctie met een zeker
~_,,
__ ~mJlfil1atif11W!1:_'l.~rg!;lijkilig
m~La,rtikelf,~~!]te 1!g,JÇM~!pesll:!!tfQQ2/584~JBZWaar~R[f!!<~'
i~_"",_,.,,~,,~.
van'hëfoegnjf"fêitërïäiê"(.::)sffäfDàäfzijif'gëstêläïfiëfëëifVIijnêiassträfofeenf6f'
'"
vrijheidsbeneming strekkende maatregel, met een maximum van ten minste twaalf maanden",
leert dat de begrippen "strafbaar feit" en "strafbaar" minder omvattende begrippen zijn dan het
eerstgenoemde begrip "feiten die (... ) strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of een tot
vrijheidsbeneming strekkende maatregel, met een maximum van ten minste twaalf maanden".
Het ligt naar de oordeel van de rechtbank niet voor de hand om het minder omvattende begrip
("strafbaar feit" of "strafbaar") zo extensief uit te leggen, dat het ook de strafbedreiging omvat.
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De uitleg dat de uitvoerende lidstaat bij de implementatie van artikel 2, vierde lid, en artikel 4.
punt I, Kaderbesluit EAB niet een eis inzake de strafbedreiging naar het recht van de
uitvoerende lidstaat mag stellen, strookt bovendien met de steeds door het Hof van Justitie van
de Europese Unie bij de uitleg van Kaderbesluit 2002/584/JBZ benadrukte doeleinden van
vereenvoudiging en bespoediging van de justitiële samenwerking in strafzaken (zie laatstelijk
HvJ EU 16 juli 2015, C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474 (Minister for Justice and Equality
tegen Francis Lanigan), punt 40).
In dit verband merkt de rechtbank op dat artikel 2, eerste lid, van het Europees Verdrag
betreffende uitlevering - in de plaats waarvan op grond van artikel 31, eerste lid, Kaderbesluit
2002/584/JBZ de regels van dat kaderbesluit zijn getreden - wel uitdrukkelijk eist dat op het
strafbare feit zowel in de verzoekende staat als in de aangezochte staat een vrijheidsstraf met een
zeker strafmaximum is gesteld.
De noodzaak van het bewaken van de evenredigheid van de overlevering kan naar het oordeel
van de rechtbank niet dienen als basis voor de lezing dat artikel 2, vierde lid, en artikel 4, punt 1,
Kaderbesluit 2002l584/JBZ toch de ruimte laten voor een eis inzake de strafbedreiging in de
uitvoerende lidstaat. Het is immers - in elk geval in eerste instantie - de taak van de rechterlijke
autoriteit van de uitvaardigende lidstaat bij de beslissing over de uitvaardiging van het EAB de
evenredigheid in acht te nemen.
In de onderhavige zaak spelen overwegingen inzake de evenredigheid van de overlevering
overigens geen rol. De overlevering is immers in elk geval toelaatbaar voor twee van de drie
feitendie naar het oordeel van de rechtbank niet als bagatel delicten kunnen worden
geclassificeerd.
De noodzaak van prejudiciële verwijzing
De uitspraken van de rechtbank in overleveringazaken zijn niet vatbaar voor hoger beroep in de
zin van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Tegen de
uitspraken van de rechtbank staat alleen beroep in cassatie in het belang der wet voor de
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden open.

•

'm"

••..

De rechtbank is dus in beginsel verplicht een prejudiciële vraag te stellen over de uitleg van
artikel 2, vierde lid, en artikel 4, punt 1, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ, wanneer zij het
'm@j}yQ.Qr.d.91l.9L~YrMgJiQ9d~K~mk.~~btyQQLbçl!1~mçJ1YJm.g,ç.Q~~Jl~s.!.ng,J~~_ij_~pJ8kl!.i~.,Y!l!!_
....
eêflzogenoèmdë'''äëië"ëlrur'''oT'eèiîiogèrioemdém''äêïë-eêliiiré".
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich niet eerder uitgelaten over de uitleg van
artikel 2, vierde lid en artikel 4, punt 1, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ. Van een zogenoemde
"ac te éclairé" is dan ook geen sprake.
Getoetst aan de criteria die het Hofvan Justitie daarvoor hanteert (HvJ EG 6 oktober 1982, C283/81, ECLI:EU :C: 1982:335 (CILFIT), punten 14-21) is naar het oordeel van de rechtbank
evenmin sprake van een zogenoemde "acre clair". De rechtbank heeft daarbij mede in
aarunerking genomen dat de preambule van Kaderbesluit 2002/584/JBZ geen overweging bevat
7
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die direct betrekking heeft op artikel 2, vierde lid, en artikel 4, punt 1, van dat kaderbesluit en
daarmee dan ook niet rechtstreeks richting geeft aan de uitleg van die bepalingen en dat
vergelijking met het voorstel van de Europese Commissie geen aanwijzingen oplevert over de
uitleg van deze bepalingen.
De rechtbank acht het daarom noodzakelijk de volgende vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie voor te leggen:
Laten artikel 2, vierde lid, en artikel 4, plint 1, van Kaderbeslult 2002/58-1,JBZ {oe dat
de uitvoerende lidstaat deze bepalingen zo omzet in zijn nationale recht, dat hij'de eis
stelt dat het feit strafbaar is naar zijn recht en dat op het feit naar zijn recht eel1
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalf maanden is gesteld?
Bij afzonderlijke brief zal de rechtbank het Hof van Justitie verzoeken de prejudiciële
spoedprocedure toe te passen.
De rechtbank zal daarom het onderzoek heropenen en schorsen.
6. Beslissing
HEROPENT het onderzoek ter zitting.
VERZOEKT het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak te doen over de
volgende vraag:
Laten artikel 2,.vierde lid, en artikel -I, punt 1, van Kaderbesluit 2002}58.f/JBZ toe dat
de uitvoerende lidstaat deze bepalingen zo omzet in zijn nationale recht, dat hij de eis
stelt dal he/feit strafbaar is naar zijn recht en dat op het feit naar zijn recht een
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalf maanden is gesteld?
SCHORST het onderzoek voor onbepaalde tijd in afwachting van de uitspraak van het Hof
van Justitie van de Europese Unie.
BEVEELT de oproeping van de opgeëiste persoon tegen een nader te bepalen datum en
tijdstip, met tijdige kennisgeving aan zijn raadsman.

BEVEtt T äêopröepingvaneêriiolKvoor
en het nog te bepalen tijdstip.

dêArilbiséhêtáal

têgell

de nog febepàléndaiurn
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Aldus gedaan door
mr. H.P. Kijlstra,
mrs. A.l Dondorp en C.A.E. Wijnker,
in tegenwoordigheid van mr. V.H. Glerum,
en uitgesproken ter openbare zitting van 2 september 2015.

voorzitter,
rechters,
griffier,

9

c)lnbl'cuk(en)
Huidig mandaat betreft in totaal

inbreuken,

3

Beschrijving van de omstandigheden waarin de inbreuk ofinbreuk(en) gepleegd werden, daarbij inbegrepen
hetmoment (datum en UUl'). deplaats alsook de graad waarin de gezochte persoon heeft deelgenomen aan de
inbreuk of inbreuken,
Op 2 maart 2013, in de avond, heeft Mej.iIIJ~haar
man, Mr. AL ........A
..... ... uitbater van het
café "Blenvenu" te Brussel, gecontacteerd,hem vragend ofzij naai' hemtgei'lJClcht komen, Deze verbood haal'
om nam' het café te komen, Zij is dan naar een vriendin, Mévr A_K
gegaan.

Al··

Latei'op de avond is MI'
'aangekomen voor hel appartementsgebouw van Mevr K_
en heeft
gewaagd om zijn vrouw te zien. Ze zijn samen een glas gaan drinken in een naburig café. Mevr;~kreeg
enkel beledigingen te horen vanwege haar man en besliste aldus om terug te keren naar baar vriendin.
Ongeveer20 minuten later, kwam Mr~plots
tevoorschijn in de woonkamer van Mevrl<:j···.: .
zich tot zijn VI'OUW en vroeg haar om hem te volgen, Mevr A_weigerde.
Dan heeft Mr A
.':een glas
dat op de salontafel stond gebroken en zette zich schrijlings bovenop zijn vrouw. Met de enehand~egol1 hij
haar te wurgen, terwijl hij baar met de andere hand slagen toediende met het gebroken glas, ter hoogte van het
hoofd, de halsen de linkerarm,
: Op het einde van deze aanranding, verklaarde Mr A_aan
vermoorden", "ziehier, dit is Europa",

Bij het medisch
Brussel. werden
een verwonding
achterhoofd tot

Mevr AiIII

..

!

"ik ben gekomen om je te
.

onderzoek dat uitgevoerd werd op 3 maart 2013 op de spoeddienst van het UZ ziekenhuis te
drie verwondingen vastgesteld die veroorzaakt werden door een puntig en snijdend voorwerp:
ter hoogte van het voorhoofd ovër' een lengte VBn 7 cm, een verwonding tel' hoogte van het
aan het linkeroor over een lengte van 15 cm en een verwonding ter hoogte van de linkerarm.
eveneens slagen toegebracht aan zijn echtgenote tijdensde periode gaande van
beschreven periode.

,..r...n" ••
n

AI

Sedert de feiten bleek de Heer A
werden door een vriend VDn hel koppé], zou

Mr A

,onvindbaar in België, Volgens inlichtingen die verschaft
.zich naar Marokko begeven hebben.
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Aard en wettelijke kwalificatie van de inbl'euk(en) en stanitaire beschikking of toepasselijk wetboek:
BELGISCH STRAFWETBOEK
Art. 65 Wanneer een zelfde feit verscheidende misdrijven oplevertof wanneer verschillende misdrijven die de
opeenvelgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, gelijktijdig worden voorgelegd
aan eenzelfde feitenrechter, wordt alleén-de zwaarste stl'afuitgesprokel1,
Wanneer deteitelll'echter vaststeltdatmisdrijvendie
reeds hetvoorwerp waren van een in kracht van
gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij
bewezen zouden zijn,qan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met de
reedsuitgesproken straffen. Indien deze hem voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende lijken,
spreekt hij zich uit over de schuldvraag enverwijst hij in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straffen.
Het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel mag het maxhnumvan de zwaarste straf
niet te boven gaan
Art. 79 Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, worden de criminele straffen verminderd of
gewijzigd overeenkomstig de volgende bepalingen
Art. 80 Levenslange opsluiting wordt vervangen door tijdelijke opsluiting of door gevangenisstraf van ten
minste drieja~.
Opsluiting van twintigjaal' tot derligjaar door opsluiting van vijftien Jaar tot twintig jaar, respectievelijk
gedlJrendeeenkortel·e termijn of doorgev8ngenisstmfvanten
minste drie jaar.
Opsluiti ngvan vijftien jaar tot twintig jallr dooropsilliting van tien jnar tot vijftien jaar, respectievelijk
gedurende vijfjaal' tot tien jaar of door gevsngènisstraf van ten minste één jaar.
Opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar door opsluiting van VÜf jaar tot tien jaar of door gevangenisstrafvan
ten minste zes maanden.
Opsluiting van vU f jaar tot tien jaar door gevangenisstraf van ten minste één maand.
·At·t.100.{Bijgebrekevan
andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, wordende
bepalingen. van het eerste boek van dit wetboek toegepast op de. misdrijven die bij die wetten en verordeningen
strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII (...) en van artikel 85.)
Arl. 398 Hij die opzettelijk verwondingen

of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstrafvan

acht

dagen tot zes maanden
Art. 399 Indien de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke
at'beid ten gevolge hebben, wordt de schuldige gestraft met gevangenlsstrafvan
twee maanden tot twee jaar
Art. 41Q Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405,de misdaad ofhet

......,.,..",.,.I._wa!1!>.e4rijfJl~"~ftgepleegdct~gen.zijn.e. chtgenool.of.de
êb'eêhäüü'fZáffiifiiffêëtiêVéëfïsêk'slie
artikelen verdubbeld.
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WAPENWET VAN 8 JUNI 2006
In overtreding van de artlkelen 3 § IJ 8,23 en 26 van de wet van 8 juni 2006, een verboden wapen
vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, overgedragen of'vervoerd, opgestaan, voorhanden gehad of
gedragen te hebben
At·t.3 § 1. Worden beschouwd als verboden wapens: 17° voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn
ontworpen, maar waarvan, gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden
heefl,draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan ofhet bedreigen
van personen.
Art, 23~Zij die de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten, evenals de in artikel 47 bedoelde
wet, overtreden, worden gestraft met gevangenisstraf van één maand tot vij f jonr en met een geldboete van 100
euro tot 25000 euro, of'met een van deze straffen alleen. Mei dezelfdé straffen worden gestraft zij die wetens
onjuiste verklaringen hebben afgelegd om de erkenningen of vergunningen bedoeld door deze wet of dool' de
besluiten tot uitvoering ervan te verkrijgen, alsook de personen die van deze verklaringen gebruik maken.
Indien de in het eerste lid bedoelde inbreuken worden gepleegd door een overeenkomstig artikel 5 erkend
persoon of ten aanzien van een minderjarige, wordt het vastgestelde strafminimum opeen gevangenisstrafvan
een janl' gebracht.
Onverminderd de toepassing van artikel 8, tweedelld, wordt de verbeurdverklaring uitgesproken
overeenkornstigartikel
ëz van het Strafwetboek. Het staat de rechter evenwel vrij ze niet uit te spreken in
geval van inbreuk opde krachtens artikel 35, 7°, genomen reglementaire bepalingen.
Art. 26. Alde bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, waarvan bij deze wet niet wordt afgeweken, zijn
van toepassing op de inbreuken voorzien bij deze wet en haar uitvoeringsbesluiten
I.Desgevallclldaankruisen
indien hel gaat om een of meerdere van volgende inbreuken die in de
uitvaardigende Lidstaat bestraft worden met ecu straf of een maatregel van vrijheidsberoving met cen
maximum van minstens drie jaar zoals wettelijk gedefinieerd in de uitvaardigende Lidstaat:
-deelname aan een misdadige orgnnisatie
-terrorlsme
-mensenhandel
-sexuele uitbuiting van kinderenen kinderpornografle
-jl legale handel in drugs en psychotropische middelen
~iIlegale bandel van wapens, munitles en explosieven
-corruptie
-fi'sude,erin begrepen de fraude die schade berokkent aan de financiële belangen van de Europese
gemeenschappen in de zin van de overeenkomst van 26 juli 1995 betreffende de besehel'ming van de
financiële belangen van de Europese gemeenschappen
-wltwassing van winst voortkomend uit de misdaad
-valsemunterij, daarin begrepen namaak van de euro
.cybercriminaliteit
-misdaden tegen het milieu, erin begrepen illegale handel in bedreigde diersoorten, en illegale handel
in bedreigde plantensoorten en -extracten
-hulp bij illegale binnenkomst en verblij f

,········,,······-:;WijWiIJlgtfaöo(fsliig;··slagérrëifëFiiitigÈPiëiWöiïaiijgeö···_·_··
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-illegale handel in menselijke organen en weefsel
-ontvoering, opsluiting en gijzelneming
-raelsrne envreemdelin
enhaat

..,{,'• Voor eenvormige vertaling van Frans naar Nederlands dool' Chrls/i/te COETSIER
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,.
-georganlseerde of gewapeodcdiefstal
-illegale handel in culturele goed, daarin begrepen antikwiteiten en kunstwerken
-oplichterij
-Illcketing en geldafpersing
-namaak en piratel'ijvan producten
.
..
-vervalsing vanadmlnlstratleve documenten ell handel van vervalste geschrIften
;;.vervalsing van b~tallimiddeicm
-lllegale handel van hormonale middelen en andere groeimiddelen
-iW:galehandelinnucleaire en radio-actieve stoffen
-smokkel van gestolen voertuigen
-verkrechting
-opzettelljke.brandstichting

-mlsdaden behorend tot de rechtspraak van de Internationaal Strafhof
-kaplng van een vliegtuig of een schip
-sabotage

n.VoHedigebeschrUvlng van de inbreuk(cn) die geen betrekking heeft (hebben) op de gevallen
bedoeld in punt 1 hierboven:
-opzettelijke.slagenen

verwondingen

ten aanzien van echtgenote met persoonlijke

werkonbekwaamheld tot gevolg
-opzettelijke slagen en venvondlngen teo aanzien van echtgenote
-dra en van verboden wa en

h)Deinbreuk(en)

waarvoor huidig mandaat

... rduitgcgcven is(ziJn)sfrafbonr
met eenstrllrof
lange aard of Ileeft(hebben) als effect een dergclijl(c sh'af of

vertallng van Frans naar Nedel'lf:mds dool' ClzristlneCOETSJER
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het toepasselijke recht

BIJLAGE 11:overzicht van het toepasselijke recht
HetUnierecht
1.

Kaderbesluit 2002/584/JBZ

1a.

Artikel 2 Kaderbesluit 2002/584/JBZ luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
Artikel 2
Toepassingsgebied van het Europees aanhoudingsbevel
I. Een Europees aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd wegens feiten die door
de wet van de uitvaardigende lidstaat strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of
een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, met een maximum van ten minste
twaalf maanden of, wanneer een straf of een maatregel is opgelegd, wegens opgelegde
sancties met een duur van ten minste vier maanden.
2. Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden,
onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele
strafbaarheid van het feitde navolgende strafbare feiten, indien daarop in de
uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende
maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals omschreven in het
recht van de uitvaardigende lidstaat:

· deelneming aaileen criminele organisatie,
· terrorisme,
· mensenhandel,
· seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpomografie,
· illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
· illegale handel in wapens, munitie en explosieven,
· corruptie,
· fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de
Gemeenschap worden geschaad zoals bedoeld inde Overeenkomst van 26 juli 1995
aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen,
· witwassen van opbrengsten van misdrijven,
· vervalsing met inbegrip van namaak van de euro,
· informaticacriminaliteit,
·"'·"'··"Tmili~t!1l1isdrijY~1l;··m~~,:iIJP~gr:lp'Yélnge·iH~géll~.·PanQ!\,I·in·b~l;iI'eigde.diersoorte:nen".,_;c,""~,.,
..",, ...,
bedreigde planten- en boomsoorten,
· hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf,
· moord en doodslag, zware mishandeling,
· illegale handel in menselijke organen en weefsels,
· ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,
· racisme en vreemdelingenhaat,
· georganiseerde of gewapende diefstal,
· illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen,
· oplichting,
· racketeering en afpersing,
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· namaak van producten en productpiraterij,
· vervalsing vanadIllinistratieve documenten en handel in valse documenten,
· vervalsing van betaalmiddelen,
· illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars,
· illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen,
· handel in gestolen voertuigen,
· verkrachting,
· opzettelijke brandstichting,
· misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen,
· kaping van vliegtuigen/schepen,
· sabotage.
( ...)

4. Ten aanzien van andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde strafbare feiten kan
overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het Europees
aanhoudingsbevel berust op een naar het recht van de uitvoerende lidstaat strafbaar
feit, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan.
1b.

Artikel 4, punt I, Kaderbesluit 2002/584/JBZ luidt, voor zover hier van belang, als
volgt:
Artikel 4
Gronden tot facultatieve weigering van de tenuitvoerlegging
De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel weigeren in de volgende gevallen:
1. ineen van de in artikel 2, lid 4, bedoelde gevallen is het feit dat aan het Europees
aanhoudingsbevel ten grondslag ligt naar het recht van de uitvoerende lidstaat niet
strafbaar; (... )

1c.

Artikel 4 bis, eerste lid, aanhef en onder d, Kaderbesluit 2002/5841JBZ luidt als volgt:
Artikel 4 bis
Beslissingen gegeven na een proces waarop de betrokkene niet in persoon is
verschenen
1. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel voor de uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf
of maatregel ook weigerent indien de betrokkene niet in persoon is verschenen op het
proces dat tot de beslissing heeft geleidt tenzij in het Europees aanhoudingsbevel is
vermeld dat, overeenkomstig nadere in het nationale recht van de uitvaardigende
lidstaat bepaalde procedurevoorschriften:
( ...)

d) de beslissing niet persoonlijk aan de betrokkene is betekend, maar:

2
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i) hem na overlevering onverwijld persoonlijk zal worden betekend en hij
uitdrukkelijk zal worden geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure
ofeen procedure in hoger beroep, waarop hij het recht heeft aanwezig te zijn,
waarop de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal
wordt toegelaten, en die kan leiden tot herziening van de oorspronkelijke
beslissing;
en
ii) datde betrokkene wordt geïnformeerd over de termijn waarover hij beschikt
om verzet of hoger beroep aan te tekenen, als vermeld in het desbetreffende
Europees aanhoudingsbevel.
1d.

Artikel 31, eerste lid, Kaderbesluit 2002/584/1BZ luidt, voor zover hier van belang, als
volgt:
Artikel 31
Verhouding tot andere rechtsinstrumenten
1. Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen de lidstaten en
derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit per 1januari 2004 in de plaats
van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke
verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten:
a) het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 (... ).

Het Nederlandse recht
2.

De Overleveringswet

De Overleveringswet
2a.

ArtikellOL

(OL W) geeft uitvoering aan Kaderbesluit 2002/584/J8Z.
W luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

Artikell
In deze wet wordt verstaan onder:

c. vrijheidsstraffen: door de rechter op te leggen straffen met een
vrijheidsbenemend karakter alsmede de door deze naast of in plaats van een
straf op te leggen maatregelen strekkende tot vrijheidsbeneming;
d. opgeëiste persoon: de persoon op wie een Europees aanhoudingsbevel, een
signalering in het Schengen-informatiesysteern of via Interpol strekkende tot
aanhouding en overlevering betrekking heeft;
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(

...)

g, rechtbank: de rechtbank Amsterdam;

...

( )
2b.

Artikel 2, eerste lid, OL W luidt als volgt:

Artikel 2
1. Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden afgegeven wegens feiten die
door de wet van de uitvaardigende lidstaat strafbaar zijn gesteld en waarop een
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalf maanden is gesteld of indien
een straf of maatregel is opgelegd, wanneer deze een duur heeft van ten minste vier
maanden.

2c.

Artikel

7, eerste lid, OL W luidt als volgt:

Artikel 7
l. Overlevering kan alleen worden toegestaan ten behoeve van:
a. een door autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk
onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich naar het
oordeel van de uitvaardigende justitiële autoriteit schuldig heeft gemaakt aan:
1°. een naar het recht van de uitvaardigende lidstaat benoemd strafbaar
feit dat tevens op de in bijlage 1 bij deze wet behorende lijst staat
vermeld, waarop naar het recht van de uitvaardigende lidstaat een
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste drie jaren is gesteld; of
2°. een ander feit dat zowel naar het recht van de uitvaardigende lidstaat
als naar dat van Nederland strafbaar is en waarop een vrijheidsstraf met
een maximurn van ten minste twaalf maanden is gesteld;
b. de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf van vier maanden, of van langere
duur, door de opgeëiste persoon op het grondgebied van de uitvaardigende
lidstaat te ondergaan wegens een feit als onder 10 of2° bedoeld.
2d.

Bijlage I bij de OL W somt de in artikel 2, tweede lid, Kaderbesluit 2002/584/J8Z
genoemde stratbare feiten op.

2e .
De parlementaire stukken houden over artikel 7, eerste lid, OLW onder meer het
........
"..-"".,.,,.,._
.,,..... ""7Yol~~nde."in::,~,",:;,,"_'
__..,--"""_'''_''--'''~''_'''''''_'"''""""'_"_'_"'_'
..·_,,,,,
.._,,,,,,,w,,,,,,,,",,,,,::;-,,,...-,,,,,~,,,,
,;,_._, _. ".,,,.,""'_..""'"-,,._.,,--,"'"

Deze bepaling strekt tot implementatie van artikel 2, eerste, tweede en vierde lid, van
het kaderbesluit en is, naar zijn inhoud, grotendeels ontleend aan artikel 5 van de

Uitleveringswet.
(...)
Het eerste lid, onderdeel a, sub 2, ziet op het vereiste van dubbele strafbaarheid
en de handhaving van de toetsing daarvan voor alle andere delicten.

(
...)
(Kamers/ukken 112002/03,29042,3,

p. 13-l4)
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De leden van de PvdA-fractie vroegen of ten aanzien van delicten waarvoor de
dubbele strafbaarheid is gehandhaafd het vereiste van gekwalificeerdedubbele
strafbaarheid is komen te vervallen. Dit is niet hel geval. In artikelê, eerstelid.ván
hel wetsvoorstel is bepaald, dal een Europees aanhoudingsbevel alleen kan worden
uitgevaardigd wegens feiten die door de wel van de uitvaardigende lid.staat strafbaar
zijn gesteld en waarop een vrijheidsstrafmet een maximum van ten minste twaalf
maanden is gesteld of lndlen een straf of maatregel is opgelegd, wanneer deze een
duur heeft van/en minste vier maanden. Uit de grens van twaalfrespectievelijk
vier
maanden blijkt dal el' sprake is gekwalificeerde strafbaarheid Diezelfde strafdrempel
komt ook terug in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, Slib 2, van het wetsvoorstel, waarin
is vastgelegd dat hel dient te gaan 0111 eenfeit dal zowel naar het recht van de
uitvaardigende lidstaat als naar dat van Nederland strafbaar is en waarop een
vrijheidsstrafmet een maximum van ten minste twaalfmaanden is ges/eld en dat
de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstrafvan vier maanden, of van langere duur,
door de opgeëiste persoon op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat te
ondergaan wegens een feil als onder (1) en (2) bedoeld Het bestaande regime van de
Uitleveringswet wordt dus gehandhaafd.
(Kamerstukken//2003/04,
29042, 12, p. 11)
(De vraag van de leden van de fractie van GroenLinks of bedoeld is, dat in
beide lidstaten de maximale strofbedreiging tenminste twaalf maanden dient te zijn,
wordt bevestigend beantwoord
(Kamerstukken 12003/04, 29042, C. p. 11)
2f

De buitenlandse deskundigen die de OL W hebben geëvalueerd, hebben over artikel 7,
eerste lid, OL W het volgende opgemerkt:
In prosecution cases, the OLW requiresï. ...), for offences not lncluded in the list, that
the act ispunishable under the Netherlands law by a maximum custodial sentence of
at least twelve months. As 10 conviction cases, the Netherlands lmplementing law
requiresï. ...) nol only that the sentence passed against the requested person is of at
least s months but also that the related offence is punishable, by virtue of/he law of
both the issuing Member State and the NetherJands,by a custodial sentence of at least
12 months. (...) The experts team noted that this regime is not in fine with
Artiele 2(1) and 2(4)ofthe Framework Deelsion. (...)
(Bijlage bij Council document 15370/2/08, p. 30)
Zij hebben aanbevolen de OLW in overeenstemming
te brengen (Bijlage bij Council doclimenr15370/2/08,

""'-'"''1";,,,,,_·_,,.,,,,,,",,,,0",'''''

2g.

met Kaderbesluit 2002l584/JaZ
p. 53).
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Oe Ministèivan lûstitiehèeft naar aanleiding van het rapport vim dè bllitênlaridse
deskundigen laten weten dat hij niet voornemens is de OL Waan te passen:

Achtergrond: In de Overleveringwet [sic] is een drempel opgenomen van een
strafbedreiging van minimaal éénjaar ook in geval van veroordeling. Dil
stamt uit het uitleveringsrecht. Tijdens de onderhandelingen is niet gesproken over het
verval/en van de drempel van een jaar bij veroordelingen. De tekst van het
kaderbesluit is op dit punt nagenoeg gelijkluidend aan het Europees
uitleveringsverdrag. De achtergrond van de drempel was te voorkomen dat een
overlevering uitsluitend voor een bagatelfeit plaatsvindt.

Overzicht van het roepasselijke
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Reactie: Het laten vervallen van de drempel van twaalfmaanden voor
fettenterzakewaarvaneenpersoon
is veroordeeld, acht ik niet noodzakelijk;
omdat er geen sprake is van strijd met hef kaderbesiutt. Verder acht ik van belang dat
in eerdere evaluatieverslagen over andere landen is gesignaleerd dar het wenselijk is
na te denken over een evenredigheidstaets voor her uitvaardigen van een EAB. Ook
tijdens de evaluatie van Nederland is hierop gewezen. (. ..)
(Kamerstukken 112008/09, 23490, 545, p. 3)
2h.

Rechtspraak over artikel 7, eerste lid, OL W
In Rb. Amsterdam 18 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5191
onder meer het volgende overwogen:

heeft de rechtbank

De uitvaardigende justitiële autoriteit heeft de feiten I, IJ, JIl en Vll niet aangeduid als
feiten waarvoor hel vereiste van toetsing van dubbele strafbaarheid niet geldt.
Overlevering kan in dal geval alleen worden toegestaan, indien voldaan wordt aan de
in artikel 7, eerste lid, onder a, 2e OLW gestelde eisen.
Standpunt

V'1I1

de verdediging

De raadsman van de opgeëiste persoon heeft zich op het standpunt gesteld dat de
overlevering moet worden geweigerd voorfeit VIl. Hij' heeft daartoe het volgende
aangevoerd
De beschrijving van helfeit houdt in dat de opgeëiste persoon een ander onder
bedreiging heeft gedwongen naar de woonplaats van[persoon IJ te gaan. Dal is een
zuiver geval van dwang, zoals strafbaar gesteld bij artikel 284 van het Wetboek van
Strafrecht, maar op dwang is niet een gevangenisstraf met een maximum vanten
minstetwaalfmaanden
gesteld Hetfeitkan niet worden gekwalificeerd als bedreiging
met zware mishandeling. De enkele bedreiging met slaan of met hef gebruik van een
mes levert niet zonder meer bedreiging met zware mishandeling op. De rechtbank
moet in de beschrijving van het feit niet meer lezen dan er staat.
Naar aanleiding van dit betoog heeft de raadsman opgeworpen dat de Nederlandse
implementatie van artikel 2. eerste lid, Kaderbesluit EAB niet klopt. Anders dan deze
bepaling eist artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, OLW namelijk voor de executieoverleveringvoor een niet-lijstfeit een strafbedreiging in de uitvoerende lidstaal meI
een vrijheidsstrafvan ten minste twaalfmaanden. Hoewel de raadsman zich ervan
....................... be.l1!ust.,is.d'lt"de:huidige:r:ech!sJ1l'a~~:van.~~.l:e~hlbaflk..op:di(Pl(fJtg#l1stigj~.}!QQcçig .
opgeëislè pe,;soon,' heelt hijde'suggestiti gedaan deit dè-;:iiëhï1iiiizlè·ëiitikërTVLW
thans, voor zover mogelijk, kaderbesluitconform uitlegt, in die zin dal de eis inzake de
strafbedreiging alleen betrekking heeft op het recht van de uitvaardigende lidstaat. Zo
een kaderbesluitconforme uitleg zou tot gevolg hebben dat de overlevering voor feit
VII zou moeten worden toegestaan.
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld datfeit VII naar Nederlands
recht strafbaar is gesteld als bedreiging met :lI'are mishandeling.
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Over het standpunt van de raadsman inzake de kaderbesluitconforme uitleg van artikel
7, eerste lid, aanhefen onder b, OLW heeft de officier van justitie opgemerkt dat de
Overleveringswet inderdaad extra eisen stelt ten opzichte van het Kaderbesluit EAB.
De rechtbank heeft onlangs het standpunt van een ambtgenoot verworpen dat
accessoire overlevering is toegestaan voorfeiten waarop niet een vrijheidsstrafvan
ten minste twaalf maanden is gesteld. Het is dus een uitgemaakte zaak dat de eis
inzake de strafbedreiging naar Nederlands recht moet worden gesteld Allefeiten
voldoen aan de in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, OLW gestelde eisen.
Oordeel van de rechtbank
Onderdeel e) van het EAB beval de volgende beschrijving vanfeil VIl:
On8 and 9 January 2008 in Ostráw Wlkp .•province of Wielkopolska, acting
intentionally and threatening to beat and use a knife.he forced juvenile [persoon 2] to
go to the living place of'juvenile [persoon Ij.
Bij de beoordeling van de strafbaarheid naar Nederlands recht moet voorop slaan dat
de Nederlandse strafbaarstelling niet alle opzichten overeen hoeft te komen met de
buitenlandse strafbaarstelling (zie bijv. Rb. Amsterdam 19 juli 201 I,
ECLI:NL:RBAMS:20I1:BR4763;
Rb. Amsterdam 26 oktober 201 I,
ECL/:NL:RBAMS:2011:BU2958).
Voldoende is dat het in het EAB beschreven
materiële feit onder een Nederlandse strafbaarstelling valt die in de kern hetzelfde
rechtsgoed beoogt te beschermen als de buitenlandse strafbaarstelling (zie bijv. Rb.
Amsterdam 16 april 2012, ECL1:NL:RBAMS:20/2:BX4875).
Niet is uitgesloten dal
het materiële feit onder twee of meer Nederlandse strafbaarstellingen valt. In zo een
geval moet ten minste één van deze strafbaarstellingen lot overlevering kunnen leiden.
De omstandigheden dat he/feit
Wetboek van Strafrecht valt en
negen maanden gevangenisstraf
overlevering voor feit VII moel

onder de strafbaarstelling van artikel 284 van het
dat deze bepaling slechts een strafbedreiging met
kent, brengen daarom nog niet mee dat de
worden geweigerd.

In de beschrijving van ditfeit ligt besloten dat de opgeëiste persoon {persoon 2]
opzettelijk heeft bedreigd met zware mishandeling. Dool' het opzettelijk dreigen met
slaag en met het gebruik van een mes heeft immers bij de bedreigde de redelijke vrees
kunnen ontstaan dat hij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. De
strafbaarstelling van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht, die evenals de
, ..,.~.".,-.,.~ ..~-.stl:afl?af!E~t~11il'l~:-v(J.I'l,"aJ.:t~keI284_~an.het.,
..Wetboek~'(an§tr(Jjtefht,i~of~ef1Qmen.in,de,
..~.,
titèl "MiSdrijven tegen dèpêrsooillijke vrlJliiiëi", beoogt in de kern hiûzélfde"
rechtsgoed als de Poolse strafbaarstelling te beschermen.
De rechtbank verwerpt het vent/eer.
Nu feit VII voldoet aan de in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, OLW neergelegde
eis dal op het feit in Nederland een vrijheidsstrafvan een maximum van ten minste
twaalf maanden is gesteld, hoeft de rechtbank zich niet te buigen over het standpunt
van de raadsman dal deze eis niet kaderbesluitconform is.
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In Rb. Amsterdam 13 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3382 heeft de rechtbank onder meer
het volgende overwogen:
Standpunt van de verdediging over feit 1
De raadsman heeft betoogd dal de rechtbank de overlevering voor feit I moel
weigeren. Hij heeft daartoe het volgende aangevoerd.
Naar Nederlands recht isfeit 1 niet strafbaar gesteld met een vrijheidsstrafmet een
maximum van/en minste twaalfmaanden. Het feit zou kunnen vallen onder artikel -12../
van het Wetboek van Strafrecht. maar op straatschenderij is slechts een geldboete
gesteld en, in geval van recidive, slechts hechtenis van ten hoogste drie dagen.
In de wetenschap wordt betwijfeld of artikel 7 lid I OLW, voor zover daarin in geval

van executie-overlevering voor een niet-lijstfeit de eis van een strafbedreiging naar
Nederlands recht wordt gesteld, in overeenstemming is met artikel 2, eerste lid, van
het Kaderbesluit inzake hel Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten (hierna: Kaderbesluit EAB). Kaderbesluitconforme
uitleg van artikel 7, eerste lid, OLW is echter niet mogelijk. Zoals onder meer blijk uit
Rb. Amsterdam 19 oktober 2007, ECL/:NL:RBAMS:2007:BC9797
en Rb. Amsterdam
2-1 september2008, ECL/:NL:RBAMS:2008:BF8907,
is het de vaste lijn van de
rechtbank dat ook in geval van executie-overlevering voor een niet-lijstfeit de eis geldt
dat hetfeit naar Nederlands recht wordt bedreigd met een vrijheidsstrafmet een
maximum vonten minste twaalfmaanden. De rechtbank dient deze lijn te handhaven.
Standpunt van de officier vanjusti/ie

over feit 1

De officier van justitie heeft zich op hel volgende standpunt gesteld
Feit 1 is naar Nederlands recht strafbaar als straatschenderij, maar daarop is niet een
vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalf maanden gesteld. Artikel 7,
eerste lid, OLW ze/artikel 2, eerste lid, KaderbesluitEäû op onjuiste wijze om. De
rechtbank legt bovendien art. 7, eerste lid, OL Wonjuist uit. Hel Openbaar Minister
heeji al vaak bepleit datde eis van een strafbedrelglng naar Nederlands recht is strijd
is mei het Kaderbesluit EAB. Deze opvatting vindt steun in de wetgeving van de
andere lidstaten en in de rechtsliteratuur. Desondanks heeft de rechtbank haar lijn
gehandhaafd dat naar Nederlands recht een strafbedreiging met een vrijheidsstrafmei
een maximum van ten minste twaalf maanden is vereist. Volgens deze lijn moet de
overlevering voor feil J worden geweigerd

""-'--""-"'""-"-'-'~:[j"?bffi~fii;llah-::jiÎ~liliéhèéji'd~:';:~i:fiiiiank'ifio0~J4llgihgg~g~~i;rfinTgte'kf)hf[iz::'ójj--''''''
haar vaste rechtspraak.
Oordeel van de rechtbank overfeit 1
Onderdeel e) van het EAB houdt de volgende beschrijving vanfeit 1 in:
On 29.11.2011 in public. while being in "No Problem" disco from the Cavnic city,
Maramures county, the defendant [opgeëiste persoon} committed acts and was
indulged in events which have undermined morallty, produced public scandal and
disrupted public order.

Overzicht van het roepasselijke recht

Naar het oordeel van de rechtbank is dil feit niet strafbaar naar Nederlands recht, ook
niet als straatschenderij als bedoeld in artikel424;eerste
lid.Sr.De beschrijving
specificeert immers niet welke gedragingen de opgeëiste persoon verricht heeft, zodat
uit de beschrijving niet - zonder meer =kan volgen dat sprake is van het "tegen
personen of goederen" plegen van "enige baldadigheid" zoals bedoeld in artikel 424,
eerste lid, Sr.
in he/geen de raadsman en de officier vanjusti/ie hebben aangevoerd, ziet de
rechtbank geen aanleiding aan de uitvaardigende justitiële autoriteit nadere vragen te
stellen over de specifieke gedragingen die de opgeëiste persoon verricht heeft.
Nu hef feil niet strafbaar is naar Nederlands recht, komt de rechtbank niet toe aan de
beantwoording van de vraag of de in artikel 7, eerste lid, OLW voor de
executieoverlevering voor niet-lijstfeiten neergelegde eis dat op het feil in Nederland
een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalfmaanden is gesteld in
overeenstemming is met artikel 2, eerste lid, Kaderbesluit EAB.

"

_I.

Artikel 12, aanhef en onder d, OLW luidt als volgt:
Artikel 12

Overlevering wordt niet toegestaan indien het Europees aanhoudingsbevel strekt tot
tenuitvoerlegging van een vonnis terwij I de verdachte niet in persoon is verschenen bij
de behandeling ter terechtzitting die tot het vonnis heeft geleid, tenzij in het Europees
aanhoudingsbevel is vermeld dat, overeenkomstig de procedurevoorschriften van
uitvaardigende lidstaat:
( ...)

d. het vonnis niet in persoon aan de verdachte is betekend, maar:
10• hem na zijn overleveringonverwij ld in persoon zal wordenbetekend
en hij uitdrukkelijk zal wordengeïnformeerd over zijn recht op een
verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarbij hij.het recht
heeft aanwezig te zijn, waarop de zaak opnieuw ten gronde wordt
behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, die kan leiden tot
herziening van het oorspronkelijke vonnis en
2°. hij wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen hij verzet of
hoger beroep dient aan te tekenen, als vermeld in het desbetreffende
Europees aanhoudingsbevel.

., _ fi..,".4!"!!~el.2~.,~erst~.~n tw~~~~Ji4~:!~!~fal~_vol8!L":~'~_'_~""_'_'~""'7'_'
_..- ,.-•_"'"_..
.. '"......,_~.~':" ~ .;..
Artikel 28

I. Uiterlijk veertien dagen na de sluiting van het onderzoek ter zitting doet de
rechtbank uitspraak over de overlevering. De uitspraak wordt met redenen omkleed.
2. Bevindt de rechtbank, hetzij dat het Europees aanhoudingsbevel niet voldoet aan de
vereisten van artikel 2, hetzij dat de overlevering niet kan worden toegestaan, hetzij
dat ten aanzien van de opgeëiste persoon geen sprake kan zijn van een vermoeden van
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schuld aan de feiten waarvoor zijn overlevering is gevraagd, dan.weigert zij bij haar
uitspraak de overlevering.
2k.

Artikel 29, tweede lid, OLW luidt als volgt:
Artikel 29
( ...)

2. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat geen rechtsmiddel open, anders dan
beroep in cassatie in het belang der wet, bedoeld in artikel 456 van het Wetboek van
Strafvordering.
3.

De Uitleveringswet

Artikel 5, eerste lid, van de Uitleveringswet luidt als volgt:
ArtikelS

I. Uitlevering kan alleen worden toegestaan ten behoeve van:
a. een door autoriteiten van de verzoekende staat ingesteld strafrechtelijk
onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig
heeft gemaakt aan een feit waarvoor, zowel naar het recht van de verzoekende
staat als naar dat van Nederland, een vrijheidsstraf van een jaar, of van langere
duur, kan worden opgelegd;
b. de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf van vier maanden, ofvan langere
duur, door de opgeëiste persoon op het grondgebied van de verzoekende staat
te ondergaan wegens een feit als onder a bedoeld.
4.

De Wet wapens en IJlunitie

4a.

Artikel 2, eerste lid, van de Wet wapens en munitie (WWM) luidt, voor zover hier van
belang, als volgt:
Artikel 2

1. Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit
artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

Categorie IV
(

...)

7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij
worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om
letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere
categorieën vallen.
4b.

Artikel 27, eerste lid, WWM luidt als volgt:
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Artikel 27

1. Het is verboden een wapen van de categorieën H, III en IV te dragen.
4c.

Artikel 54 WWM luidt als volgt:

Artikel 54
Metgeldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met een
krachtens de artikelen 6, 8, tweede of derde lid, 33 of 42 vastgesteld voorschrift, dan
wel in strijd met de artikelen 8, eerste lid, 14, vijfde lid, 20a, vijfde lid, 26, vijfde lid,
27, eerste lid, of 3 I, derde of vierde lid.

Het uitleveringsrecht
5.

Het Europees Verdrag betreffende uitlevering

Artikel 2, eerste lid, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering luidt als volgt:

Artikel 2. Feiten die tot uitlevering kunnen leiden
1. Tot uitlevering zullen kunnen leiden feiten die krachtens de wetten van de
verzoekende Partij en van de aangezochte Partij strafbaar zijn gesteld met een
vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming rnedebrengt, met een
maximum van ten minste een jaar of met een zwaardere straf. Wanneer er binnen het
gebied van de verzoekende Partij een straf of een maatregel is opgelegd moet die straf
of die maatregel ten minste de duur van vier maanden hebben.

II

