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V o o r w o o r d

Het zevende jaarverslag van Eurojust geeft informatie over onze activiteiten en ontwikkelingen en over wat we als 
organisatie in 2008 bereikt hebben. 

Eurojust heeft opnieuw vorderingen gemaakt met haar operationele werkzaamheden en zich nog sterker ingezet 
om de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten in de strijd tegen grensoverschrijdende criminali-
teit te verbeteren en de coördinatie van hun activiteiten te stimuleren. Daarnaast heeft Eurojust haar relaties met 
nationale autoriteiten en niet-lidstaten verder vorm gegeven en haar samenwerking met andere organen binnen 
de Europese Unie, met name Europol en OLAF, versterkt.  

Het verheugt mij te kunnen melden dat het aantal zaken dat in 2008 naar het College van Eurojust werd verwezen 
met een totaal van 1193 zaken 10% hoger lag dan in 2007.

De evaluatie die na het vijfjarige bestaan van Eurojust is verricht, de Mededeling van de Commissie over de 
toekomst van Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk, alsmede de overige activiteiten in dat kader die Eurojust 
in haar vorige jaarverslag heeft genoemd, hebben ertoe geleid dat veertien lidstaten begin 2008 een wetsvoorstel 
hebben ingediend inzake de versterking van Eurojust. 

Een belangrijke datum was 16 december 2008, toen door de Raad van Ministers het nieuwe Besluit van de Raad 
inzake het versterken van Eurojust werd aangenomen, tot wijziging van het Besluit van 28 februari 2002 betref-
fende de oprichting van Eurojust.  

Doel van dit nieuwe Besluit is Eurojust effectiever te maken. De belangrijkste doelstellingen zijn het creëren 
van een gemeenschappelijke basis van bevoegdheden van nationale vertegenwoordigers, het opzetten van een 
coördinatiemechanisme voor dringende gevallen, het verbeteren van de informatie-uitwisseling via Eurojust, het 
versterken van de samenwerking tussen de nationale vertegenwoordigers en de contactpersonen van het Europees 
Justitieel Netwerk en het versterken van de samenwerking met niet-lidstaten en andere Europese organen en 
netwerken.

Eurojust is heel enthousiast over de geboekte vooruitgang en is eind 2008 begonnen met de voorbereiding van de 
implementatie van het nieuwe Besluit betreffende Eurojust.  

Het college van Eurojust heeft in 2008 vier nieuwe nationale vertegenwoordigers verwelkomd: Gérard Loubens 
(Frankrijk), Laima Čekelienė (Litouwen), Ritva Sahavirta (Finland) en Aled Williams (Verenigd Koninkrijk). Degenen 
die Eurojust in 2008 hebben verlaten, wil ik hierbij graag hartelijk danken voor hun betrokkenheid en veel succes 
toewensen in hun nieuwe functies.  

In 2008 is het College een selectieprocedure begonnen voor het werven van een nieuwe Administratief Directeur. 
De opvolger is onlangs benoemd. Ik wil de vorige Administratief Directeur, Ernst Merz, en de huidige, tijdelijke, 
Jacques Vos, hartelijk danken voor hun werk en betrokkenheid. Dankzij hen is het College van Eurojust voortdu-
rend verzekerd geweest van ondersteuning.  
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Er is veel werk verzet, maar er moet nog veel meer gedaan worden om Eurojust in staat te stellen haar taken 
effectiever te verrichten, onbenut potentieel aan te wenden en in het bijzonder proactiever te werk te gaan bij het 
assisteren van nationale autoriteiten in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.  

Ik heb er alle vertrouwen in dat Eurojust nu de wettelijke instrumenten in handen heeft om haar effectiviteit te 
verbeteren en, met de inzet van de lidstaten, haar doelstellingen met succes zal verwezenlijken, niet in de laatste 
plaats door het implementatieproces voor het nieuwe Besluit betreffende Eurojust af te ronden.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Voorzitter van het College van Eurojust
Februari 2009
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1  M a n a g e M e n t s a M e n V a t t i n g

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle 

belangrijke onderwerpen met betrekking tot het jaar 

2008 die in dit Jaarverslag aan de orde komen. Het is 

onderverdeeld in drie delen: behandelde zaken, externe 

relaties en interne kwesties.

Behandelde zaken

• Er was sprake van een toename in het aantal 

zaken dat naar het College werd verwezen. In 

2008 werden er 1193 nieuwe zaken verwezen, 

een toename van 108 zaken, ofwel 10% ten 

opzichte van 2007.

• In 2006 introduceerde Eurojust statistieken over 

standaard-/complexe zaken en een indeling van 

zaken aan de hand van doelstellingen volgens het 

Besluit betreffende de oprichting van Eurojust, 

rekening houdend met het feit dat een zaak met 

meer dan één doelstelling naar Eurojust kan zijn 

verwezen. De aantallen zaken ingedeeld als stan-

daard of complex en naar doelstellingen volgden 

in 2008 hetzelfde patroon. 

• Eurojust organiseerde in 2008 132 coördinatiever-

gaderingen die werden bijgewoond door nationale 

autoriteiten, 110 bij ons en 22 in de lidstaten. Het 

aantal coördinatievergaderingen steeg aanzienlijk 

in vergelijking met de 91 in 2007.

• Eurojust registreerde 50 verschillende soorten 

criminele activiteiten in de zaken die in 2008 naar 

haar werden verwezen. Evenals in 2007 had-

den drugshandel en vermogensdelicten inclusief 

fraude het grootste aandeel daarin.  

• Eurojust organiseerde een vergadering van justiti-

ele autoriteiten over „OCTA-prioriteiten en grens-

overschrijdende vervolging”. In mei 2008 werd 

een verslag ingediend bij de Raad. 

• Eurojust werd in 2008 betrokken bij nog eens zes 

analysebestanden (AWF's) van Europol, waardoor 

het totaal op 12 kwam, en bleef de behandeling 

van zaken met Europol verder ontwikkelen. Het 

aantal door Eurojust afgehandelde zaken waarbij 

Europol en OLAF waren betrokken, steeg in 2008, 

met name door hun deelname aan coördinatiever-

gaderingen. Europol werd betrokken bij 30 zaken 

en nam deel aan 24 coördinatievergaderingen, 

terwijl OLAF bij vijf zaken werd betrokken en deel-

nam aan drie coördinatievergaderingen.    

• In 2008 zijn er 12 verzoeken uitgebracht op grond 

van artikel 6 (a) van het Besluit betreffende de 

oprichting van Eurojust: een stijging in vergelij-

king met voorgaande jaren. 

• De nationale vertegenwoordigers vroegen hun 

nationale autoriteiten in 2008 in 21 zaken de 

oprichting van een gemeenschappelijk onderzoek-

steam (JIT/GOT) te overwegen.

• In 2008 werden 237 zaken geregistreerd om de 

tenuitvoerlegging van Europese aanhoudingsbe-

velen (EAB's) te vergemakkelijken, ook in het 

kader van coördinatieactiviteiten. In vier zaken 

was sprake van gelijktijdige EAB's. In totaal 

werden 28 zaken van inbreuken op termijnen bij 

Eurojust gemeld, in overeenstemming met artikel 

17 van het Kaderbesluit betreffende het EAB van 

13 juni 2002. 

• Op basis van vrij toegankelijke bronnen verzamelt 

Eurojust informatie over veroordelingen en geval-

len van vrijspraak in verband met terrorisme en 

verschaft zij analytische en statistische informatie. 

Met verwijzing naar het Besluit van de Raad van 

20 september 2005 stimuleert Eurojust de lid-

staten om meer informatie over vervolgingen en 

veroordelingen voor terroristische misdrijven te 

verstrekken.

• Eurojust benoemde een contactpersoon voor kin-

derbescherming. Er is een internetpagina opgezet 

met een beschrijving van de bevoegdheden van 

deze contactpersoon, statistieken over zaken van 

Eurojust waarbij kinderen zijn betrokken en een 

e-mailadres voor contacten met wetshandha-

vingsinstanties en internationale organisaties.

• In december 2008 nam de Raad het Besluit inzake 

het versterken van Eurojust aan, tot wijziging van 

het Besluit van 28 februari 2002 betreffende de 

oprichting van Eurojust. Het doel van dit nieuwe 

Besluit is Eurojust effectiever te maken. In hoofd-

stuk 5 vindt u informatie over de belangrijkste 

gebieden om de rol en capaciteiten van Eurojust 

te versterken.  

• Ondanks positieve ontwikkelingen is Eurojust van 

mening dat haar potentieel nog steeds niet vol-

ledig benut wordt, in het bijzonder als het gaat 

om een proactieve benadering van het coördine-

ren van complexere grensoverschrijdende onder-

zoeks- en vervolgingsactiviteiten om nationale 

autoriteiten te ondersteunen en optimale resulta-

ten te boeken.  



10

• Eurojust is van mening dat de volledige imple-
mentatie van het Besluit betreffende de oprichting 
van Eurojust van 2002 en de tijdige en gecoördi-
neerde implementatie van het nieuwe Besluit van 
de Raad inzake het versterken van Eurojust een 
solide basis zullen vormen en Eurojust in staat 
zullen stellen een effectievere rol te spelen bij het 
ondersteunen van nationale autoriteiten in hun 
strijd tegen ernstige grensoverschrijdende crimi-
naliteit.  

Externe relaties

• Met het nieuwe Besluit van de Raad inzake het 
versterken van Eurojust worden de bijzondere 
banden van Eurojust met het Europees Justitieel 
Netwerk, op basis van overleg en complementa-
riteit, weer bevestigd. Er moeten bepaalde maat-
regelen doorgevoerd worden om een efficiënte 
samenwerking tussen beide organisaties te garan-
deren.

• De ondertekening van een Memorandum of 
Understanding tussen Eurojust en Europol over de 
equivalentietabel heeft geresulteerd in het opera-
tionele gebruik van de beveiligde communicatie-
verbinding tussen beide organisaties. Momenteel 
wordt de Samenwerkingsovereenkomst die in 
2004 is getekend door een taskforce beoordeeld, 
met het oog op het verbeteren van de onder-
linge informatie-uitwisseling, vooral wat betreft de 
AWF's van Europol.  

• Eurojust en het Europese bureau voor fraudebe-
strijding (OLAF) hebben op 24 september 2008 de 
praktische overeenkomst inzake samenwerkings-
regelingen getekend om de samenwerking en 
informatie-uitwisseling te verbeteren.  

• Op 27 en 28 november 2008 tekende Eurojust een 
samenwerkingsovereenkomst met respectievelijk 
Zwitserland en de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië. 

Interne kwesties

• In mei 2008 nam de huidige, tijdelijke Administra
tief Directeur de plaats in van de vorige, die niet 
meer bij Eurojust werkt. De selectieprocedure 
voor een nieuwe Administratief Directeur begon in 
2008.

• In november 2008 verhuisden 70 medewerkers 

van de administratie naar de Haagse Veste, een 

tijdelijk onderkomen totdat het definitieve pand 

klaar is, naar verwachting in 2014. 

• Eurojust heeft assistentie gevraagd van een 

externe adviseur bij de herziening van haar orga-

nisatiestructuur.   

• Op het vlak van personeelsmanagement zijn 

enkele belangrijke resultaten geboekt: de aan-

name van verschillende belangrijke implemen-

tatieregels die vorm geven aan een strenger 

personeelsbeleid, de voorbereiding van de eerste 

jaarlijkse beoordelingsronde, het beheer en de 

verdere afronding van het organisatieschema en 

de aanname van een opleidingsplan.

• In het verslagjaar werd een beveiligd emailsys-

teem in de lidstaten ingevoerd.

• Dankzij een verdere verbetering van de videocon-

ferentiefaciliteiten bij Eurojust is een simultane 

vertaling nu mogelijk. 

• Met het oog op de behandeling van zaken en de 

samenwerkings- en coördinatieactiviteiten is een 

voortdurende en goede toegang tot en het gebruik 

van het Schengen-informatiesysteem (SIS) voor 

Eurojust van het grootste belang. Tussen decem-

ber 2007 en december 2008 werd het systeem in 

totaal 229 keer door nationale vertegenwoordigin-

gen van Eurojust geraadpleegd.

• Het zaakbeheersysteem (CMS) werd verbeterd 

aan de hand van de resultaten van het E-POC III-

project (Europees samenwerkingsverband tegen 

de georganiseerde criminaliteit). De ondersteu-

ning van het operationele werk van het College 

ging door, vooral dankzij de uitbreiding van het 

Team Zakenbeheer. Er werd een nieuwe versie 

van het CMS geïntroduceerd en een nieuw project, 

E-POC III+, gelanceerd om de bruikbaarheid van 

het systeem te verbeteren.

• Eurojust kreeg in eerste instantie een budget van 

€ 20 miljoen toegekend, later verhoogd met € 4,8 

miljoen, resulterend in een totale begroting van 

€ 24,8 miljoen, die voor 97% van haar kredieten 

werd uitgeput. Het Europese Parlement heeft de 

Administratief Directeur kwijting verleend voor 

2006.
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2  o p e r a t i o n e l e  a c t i V i t e i t e n

Zaakgebonden statistieken
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Figuur 1: Groei van het aantal zaken 2002-2008

Figuur 2: Aantallen lopende zaken 2002-2008
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Figuur 1: Groei van het aantal zaken 2002-2008

In 2008 registreerden de nationale vertegenwoordigers 

van Eurojust 1 193 zaken, een toename van 10% ten 

opzichte van 2007 (1 085 zaken). Uit deze cijfers blijkt 

dezelfde tendens als in eerdere jaren, hoewel het aantal 

complexe zaken, ondanks de voortdurende inspannin-

gen van de nationale vertegenwoordigingen, gedaald is 

(zie Figuur 3).

Het is vermeldenswaardig dat 1 153 zaken betrekking 

hadden op operationele kwesties, terwijl 40 zaken 

geregistreerd werden voor het bieden van ondersteu-

ning aan en expertise over algemene onderwerpen, 

gerelateerd aan een bepaald rechtssysteem, justitiële 

kwesties of praktische aspecten waarvoor het College 

geen operationeel werk hoefde te verrichten.

Figuur 2: Aantallen lopende zaken 2002-2008

Er werden in 2008 1 193 zaken naar Eurojust verwezen, 

maar dit aantal vertegenwoordigt slechts een deel van 

het werk van de nationale vertegenwoordigers. Figuur 

2 hierboven biedt een nauwkeuriger beeld van het werk 

van het College, omdat hierin ook het aantal zaken 

wordt getoond dat aan het einde van elk jaar nog open-

stond of gesloten was.

Eind 2008 liepen er nog 1 002 zaken uit de periode 

2003–2008, waarvan er 700 in 2008 geregistreerd 

werden.

Figuur 3: Standaard/Complexe zaken 2007-2008

In 2006 introduceerde Eurojust een nieuw classifica-

tiesysteem, waarmee zaken als complex of standaard 

worden aangemerkt. Dit is een nieuwe manier om de 

kwaliteit en aard van de door Eurojust behandelde 

zaken te beschrijven. Uit figuur 3 hieronder blijkt dat 

ongeveer 84% van de in 2008 naar Eurojust verwezen 

zaken op basis van deze classificatie een standaard 

betrokkenheidsniveau vereiste en de overige 16% een 

hoger betrokkenheidsniveau.

Om te bepalen of een zaak standaard of complex is, 

wordt gekeken naar factoren als het aantal betrokken 

landen en naar de aard van de van Eurojust gevraagde 

ondersteuning en de door haar verrichte taken, de 

werklast van de nationale vertegenwoordigers van de 

betrokken landen, de ernst van de misdrijven en de tijd 

die is verstreken tussen het verlenen van de gevraagde 

ondersteuning en het effect daarvan. Dit onderscheid 

tussen standaard en complex is ook deels gekoppeld 

aan het aantal bilaterale of multilaterale zaken en de 

noodzaak van coördinatie en/of samenwerking.  

Figuur 4: Bilaterale/multilaterale zaken 2007-2008

Het is van belang te benadrukken dat een bilaterale 

zaak niet per definitie een standaard zaak is. De partici-

patie van Eurojust kan cruciaal zijn voor het verbeteren 

van de samenwerking en coördinatie van onderzoek of 

vervolging tussen twee landen en de geleverde onder-

steuning en verrichte taken kunnen complex zijn. In dat 

opzicht kunnen de totale inspanningen van Eurojust in 

bilaterale zaken even significant zijn als het werk dat 

wordt verricht in multilaterale zaken.

In onderstaande figuren 5, 6 en 7 wordt een gedetailleerder 

beeld gegeven van de relatie tussen multilaterale of bilate-

rale zaken en de redenen om Eurojust in te schakelen, aan 

de hand van de in artikel 3 van het Besluit betreffende de 

oprichting van Eurojust genoemde doelstellingen: 

1. In gevallen waarin twee of meer lidstaten betrokken zijn bij onderzoek naar en vervolging van de in artikel 4 genoemde 

criminele gedragingen in verband met zware, in het bijzonder georganiseerde criminaliteit, heeft Eurojust tot doel:

(a) de coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten inzake onderzoek en vervolging in de lidstaten te sti-

muleren en te verbeteren, rekening houdend met elk verzoek dat uitgaat van een bevoegde instantie van een lidstaat en met 

alle informatie die wordt verstrekt door een orgaan dat bevoegd is krachtens de in het kader van de Verdragen vastgestelde 

bepalingen;

(b) de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te verbeteren, in het bijzonder door de internationale 

rechtshulpverlening en de uitvoering van uitleveringsverzoeken te vergemakkelijken;

(c) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten anderszins bij te staan, om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging 

doeltreffender worden.

2. Volgens de bij dit besluit bepaalde voorwaarden kan Eurojust, op verzoek van een bevoegde autoriteit van een lidstaat, 

ook bijstand verlenen in geval van onderzoek of vervolging waar die lidstaat alleen en een derde land bij betrokken zijn, indien 

met dat land een samenwerkingsakkoord krachtens artikel 27, lid 3, is gesloten of indien er, in een specifiek geval, een essen-

tieel belang bestaat om die bijstand te verlenen.

3. Volgens de bij dit besluit bepaalde voorwaarden kan Eurojust, op verzoek van hetzij een bevoegde autoriteit van een lid-

staat, hetzij de Commissie, ook bijstand verlenen indien het onderzoek of de vervolging slechts die lidstaat en de Gemeenschap 

betreft [onderstrepingen van Eurojust].
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Figuur 3: Standaard/Complexe zaken 2007-2008

Figuur 4: Bilaterale/multilaterale zaken 2007-2008
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Figuur 5 hieronder toont de resultaten van een analyse 
van het totale aantal zaken in 2007-2008 voor elke 
afzonderlijke doestelling. Een zaak kan ook met meer 
dan een doelstelling naar Eurojust zijn verwezen. Het 
aandeel zaken ingedeeld naar doelstellingen volgde 
hetzelfde patroon als in 2007.

Figuur 6 en 7 hieronder verwijzen naar de relatie tussen 
het aantal multilaterale zaken (figuur 6) en bilaterale 
zaken (figuur 7) enerzijds en de in het Besluit betref-
fende de oprichting van Eurojust vastgelegde doelstel-
lingen anderzijds. Bij multilaterale zaken zijn er naar 

verhouding meer verzoeken om ondersteuning bij de 
coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten.

Figuur 8 hieronder toont het aantal keren dat een nati-
onale vertegenwoordiging het initiatief nam om een 
zaak te registreren en geeft daarmee een beeld van de 
betrokkenheid van de verschillende nationale vertegen-
woordigingen in de door Eurojust behandelde zaken. 
De lidstaten Bulgarije, Ierland, Italië, Cyprus, Malta 
en Oostenrijk kenden in 2008 een stijging van 50% of 
meer in het aantal geregistreerde zaken. 

Figuur 5: Classificatie van zaken in 2007-2008 naar doelstellingen

Figuur 6: Multilaterale zaken 2007-2008: Doelstellingen (art. 3 Besluit betreffende de oprichting van Eurojust)
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Figuur 7: Bilaterale zaken 2007-2008: Doelstellingen (art. 3 Besluit betreffende de oprichting van Eurojust)

Figuur 8: Verzoekende landen 2007-2008
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Figuur 9 hieronder toont het aantal keren dat een nati-
onale vertegenwoordiging werd verzocht assistentie 
te verlenen. Bijna alle lidstaten kenden in 2008 een 
stijging van het aantal verzoeken. De lidstaten Letland, 
Luxemburg, Malta en Slovenië kenden in 2008 een 
stijging van 50% of meer in het aantal geregistreerde 
zaken.

Figuur 10 hieronder toont de algemene soorten misdrij-
ven en een meer gedetailleerde analyse van de subca-
tegorieën (aangegeven in blauw en wit).

De criminele activiteiten die door Eurojust werden 
behandeld, volgden een soortgelijk patroon als in voor-
gaande jaren.  

In 2008 registreerde Eurojust 50 verschillende soorten 
criminele activiteiten. Een zaak kan betrekking hebben 
op meerdere soorten misdrijven en een nationale ver-
tegenwoordiger kan vaststellen dat er naast het hoofd-
misdrijf sprake is van bijkomende misdrijven.  

Over het algemeen kende 2008 een stijging van 
het aantal verwijzingen voor alle soorten misdrijven. 
Drugshandel en vermogensdelicten inclusief fraude ver-

tegenwoordigen nog steeds het hoogste percentage van 
de misdrijven die naar Eurojust werden verwezen.  

Figuur 11: Coördinatievergaderingen, ook wel bekend 
als niveau III-vergaderingen, worden gehouden op 
uitnodiging van een of meer betrokken nationale ver-
tegenwoordigingen en bijgewoond door de betrokken 
nationale vertegenwoordigers, hun plaatsvervangers 
en/of assistenten en de bevoegde nationale autoriteiten 
van de betrokken lidstaten.

Het aantal coördinatievergaderingen is behoorlijk geste-
gen: van 91 in 2007 naar 132 in 2008. Daarvan werden 
er 110 bij Eurojust en 22 in de lidstaten gehouden.

Bij de meeste coördinatievergaderingen (84) waren tus-
sen de 3 en 14 landen betrokken.  

De zaken waarvoor coördinatievergaderingen werden 
gehouden, hadden hoofdzakelijk betrekking op vermo-
gensdelicten inclusief fraude (53), drugshandel (40), 
witwaspraktijken (18), geweldsdelicten (11), mensen-
handel of  smokkel (8) en terrorisme (6). Een coördi-
natievergadering kan betrekking hebben op meer dan 
een categorie.

Figuur 9: Aangezochte landen 2007-2008
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Figuur 10: Belangrijkste soorten misdrijven 2007-2008

Figuur 11: Coördinatievergaderingen 2005-2008
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Figuur 12: Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk 
organiseerden als verzoekend land in totaal 66 coör-
dinatievergaderingen, de helft van het totale aantal in 
2008. Frankrijk was in 25% van de gevallen het verzoe-
kende land. Noorwegen is in 2008 voor het eerst in de 
statistieken opgenomen, omdat het vijf coördinatiever-
gaderingen organiseerde.

Figuur 13: In 2008 verzocht Eurojust in 141 gevallen 
om participatie van niet-lidstaten, in vergelijking met 
117 verzoeken in 2006 en 188 in 2007. Niet-lidstaten 
waren betrokken bij 39 coördinatievergaderingen.

Figuur 14 hieronder toont de betrokkenheid van overige 
organen binnen de Europese Unie en andere internatio-
nale organisaties die eveneens voor operationele zaken 
van Eurojust werden aangezocht en deelnamen aan 
coördinatievergaderingen.

Figuur 12: Coördinatievergaderingen — Verzoekende landen 2007-2008

Figuur 13: Coördinatievergaderingen — Aangezochte landen 2007-2008
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Figuur 14: Europese organen en internationale organisaties

2005 2006 2007 2008
coördinatie-

vergaderingen in 
2007

coördinatie-
vergaderingen in 
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europol 6 7 25 30 12 24

olaf 6 2 4 5 1 3

europese raad 0 0 0 1 0 0
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Verenigde naties 0 0 1 0 1 0

interpol 0 0 1 1 0 1

noord-europese 
samenwerking van 
politie en douane

0 0 1 0 0 0

UnMiK 0 0 0 1 0 1

totaal 13 10 32 38 14 29

Verzoeken met betrekking tot artikel 6 (a) en 7 
(a) van het Besluit betreffende de oprichting van 
Eurojust

In 2008 zijn er twaalf verzoeken uitgebracht 

op grond van artikel 6 (a) van het Besluit 

betreffende de oprichting van Eurojust.

Acht verzoeken waren gebaseerd op artikel 6 (a), 
punt (v). In twee zaken vroeg de Italiaanse vertegen-
woordiging haar nationale autoriteiten het verstrekken 
van informatie in overweging te nemen. Eén zaak had 
betrekking op fraude en het witwassen van geld en werd 
geïnitieerd door Italië; de andere had betrekking op 
fraude en werd geïnitieerd door Slovenië.

Bij vijf verzoeken vroeg de Italiaanse vertegenwoordi-
ging de bevoegde autoriteiten om coördinatie tussen 
de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten in 
overweging te nemen, in overeenstemming met artikel 
6 (a), punt (iii). Drie zaken hadden betrekking op frau-
de, één op deelname aan een criminele organisatie voor 
de smokkel van illegale immigranten en de andere op 
terrorisme. De zaken werden geïnitieerd door Portugal, 
Frankrijk, Italië en Denemarken.

Bij een ander verzoek op basis van artikel 6 (a), punt (i), 
(iii) en (v), werd de Italiaanse autoriteiten tevens ver-
zocht naar bepaalde feiten een onderzoek of vervolging 
in te stellen. Die zaak werd geïnitieerd door Spanje.

Drie verzoeken waren gebaseerd op artikel 6 (a), 
punt (ii). Bij het eerste verzoek, dat betrekking had 
op de smokkel van illegale immigranten, vroegen de 
Portugese en Spaanse vertegenwoordigingen aan hun 
autoriteiten te willen accepteren dat de Portugese auto-
riteiten beter in staat waren vervolging voor deze feiten 

in te stellen en de mogelijkheid te overwegen Eurojust 

om steun te vragen bij eventuele verdere coördinatie. 

Deze aanbeveling werd geaccepteerd.

Het tweede verzoek had betrekking op een zaak van 

zwaar lichamelijk letsel. De Spaanse vertegenwoordiging 

vroeg aan haar nationale autoriteiten te willen accepte-

ren dat de Finse autoriteiten beter in staat waren ver-

volging voor deze feiten in te stellen en de zaak over te 

dragen. Deze zaak werd geïnitieerd door Finland.

Het derde verzoek had betrekking op een ontvoerings-

zaak, waarbij de Portugese vertegenwoordiging haar 

nationale autoriteiten vroeg te willen accepteren dat de 

Spaanse autoriteiten beter in staat waren vervolging 

voor deze feiten in te stellen. De Portugese vertegen-

woordiging vroeg haar nationale autoriteiten de zaak te 

coördineren met de Spaanse bevoegde autoriteiten en 

Eurojust om ondersteuning te vragen bij eventuele ver-

dere coördinatie. Deze aanbeveling werd geaccepteerd.  

Een laatste verzoek, op grond van artikel 6 (a), punt (i), had 

betrekking op een fraudezaak, met name (product)verval-

sing. De Italiaanse vertegenwoordiging vroeg haar nationa-

le autoriteiten een onderzoek of vervolging met betrekking 

tot bepaalde feiten in een Franse zaak in te stellen.

In 2008 zijn er geen verzoeken uitgebracht 

op grond van artikel 7 (a) van het Besluit 

betreffende de oprichting van Eurojust.

Eurojust wil het belang van een juist gebruik van de 

artikelen 6 (a) en 7 (a) benadrukken, als mogelijke 

middelen om jurisdictiegeschillen snel en effectief op te 

lossen of te voorkomen.
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Eurojust wil er echter op wijzen dat de nationale auto-
riteiten tijdens coördinatievergaderingen ook met de 
in bovengenoemde artikelen beschreven handelingen 
instemden.

Europese aanhoudingsbevelen

Eurojust heeft drie hoofddoelstellingen op het gebied 
van EAB's:  

• De tenuitvoerlegging van EAB's vergemakkelijken 
(artikel 3 van het Besluit betreffende de oprichting 
van Eurojust)

• Adviseren in geval van samenlopende EAB's (artikel 
16 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende het Europese aanhoudingsbevel, 
2002/584/JBZ (hierna „EAB Kaderbesluit”))

• Rapporten over overschrijdingen van termijnen 
in ontvangst nemen (artikel 17 van het EAB 
Kaderbesluit)

Hieronder vindt u een kort overzicht van het werk op 
deze drie gebieden.

1.  Zaken betreffende het vergemakkelijken van de ten-
uitvoerlegging van EAB's

In totaal werden in 2008 237 zaken geregistreerd om 
de tenuitvoerlegging van een EAB te vergemakkelijken. 
Slechts twee zaken hadden betrekking op een algemene 
enquête; de overige zaken waren operationeel. Van alle 
zaken lopen er nog 107.

In bepaalde gevallen moet de tenuitvoerlegging van 
EAB's gecoördineerd worden, indien deze samenvallen 
met nationale aanhoudingsbevelen voor dezelfde soor-
ten criminele activiteiten. Zo kunnen mogelijke gronden 
voor het niet ten uitvoer leggen van het EAB, vooral in 
gevallen van parallelle onderzoeken en vervolgingen 
voor hetzelfde feit, op de juiste manier worden aange-
wend.  

2.  Zaken betreffende artikel 16 van het EAB 
Kaderbesluit

In 2008 was er in vier zaken bij Eurojust sprake van een 
samenloop van EAB's. Drie zaken werden geregistreerd 
door België (jegens Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Luxemburg en Italië) en één door de Tsjechische 
Republiek (jegens het Verenigd Koninkrijk).

3.  Zaken betreffende artikel 17 van het EAB 
Kaderbesluit

In totaal werden in 2008 28 gevallen van termijnover-
schrijdingen aan Eurojust gerapporteerd. Figuur 17 
hieronder toont twee grafieken waarin de zaken waarop 
artikel 17 van toepassing is gespecificeerd zijn naar het 
land dat de zaak naar Eurojust heeft verwezen (het 
verwijzende land, dat wil zeggen het ten uitvoer leg-
gende of uitvaardigende land) en de overige betrokken 
landen.

Figuur 15: Verzoekende landen tenuitvoerlegging EAB's 2008
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Figuur 16: Aangezochte landen tenuitvoerlegging EAB's 2008

Figuur 17: Artikel 17-zaken
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De belangrijkste reden waarom de lidstaten aangaven 

niet in staat te zijn geweest het EAB binnen de in artikel 

17 van het EAB Kaderbesluit bepaalde termijn ten uitvoer 

te leggen, was het feit dat de uitvaardigende autoriteit 

om aanvullende informatie werd verzocht en dat proces 

(in ontvangst nemen van het verzoek, vergaren van infor-

matie en vertaling) de procedure verder vertraagde.

Andere redenen waarom men niet in staat was het EAB 

binnen de in artikel 17 bepaalde termijn ten uitvoer te 

leggen waren onder meer: 

• het verzoek aan de uitvaardigende autoriteit om de 

garantie te geven dat de betrokkene zou worden 

teruggezonden om de straf te ondergaan;

• vertraging in de levering van het originele EAB;

• een geslaagd beroep tegen de beslissing om de 

gezochte persoon over te leveren (ook vanwege 

het ontbreken van bepaalde informatie in het 

uitgevaardigde bevel); en

• het besluit om de gezochte persoon over te leveren 

is binnen de termijn genomen, maar de uitvoering 

wordt verhinderd door de gezondheidstoestand 

van de verdachte of door problemen met zijn of 

haar dagvaarding.

Gemeenschappelijke onderzoeksteams

De mensen die ervaring in de praktijk hebben opgedaan, 

zijn zich de afgelopen jaren geleidelijk meer bewust 

geworden van JIT’s/GOT's en hebben er meer praktische 

ervaring mee opgedaan. In 2008 vroegen de natio-

nale vertegenwoordigers hun nationale autoriteiten in 21 

zaken de oprichting van een JIT/GOT te overwegen.  

Verder onderzoekt Eurojust de mogelijkheid van cofinan-

ciering van JIT’s/GOT's door de Gemeenschap in het kader 

van het Commissieprogramma „Preventie en bestrijding 

van criminaliteit”; in 2008 werd een volgende stap gezet 

toen Eurojust (in haar hoedanigheid van kaderpartner) 

een subsidie kreeg voor de cofinanciering van JIT’s/

GOT's, waarvoor de procedure momenteel loopt.  

Op 15 en 16 december 2008 hielden Eurojust en 

Europol de vierde vergadering van het netwerk van 

nationale JIT’s/GOT's-deskundigen, bij Europol. Deze 

werd bijgewoond door deskundigen van de lidstaten, 

OLAF, Eurojust en Europol, alsmede door vertegenwoor-

digers van het secretariaat-generaal van de Raad en de 

Commissie. Dit jaar namen ook vertegenwoordigers uit 
de VS aan de vergadering deel. Er werden presenta-
ties gegeven door nationale JIT’s/GOT's-deskundigen, 
alsmede twee workshops over praktijkervaringen met 
JIT’s/GOT's, met aandacht voor onder meer het vergro-
ten van het bewustzijn en het verzamelen van bewijzen. 
De faciliterende taken van Eurojust en Europol werden 
erkend en een van de belangrijkste conclusies was dat 
het van belang is dat politie en justitie vanaf het eerste 
stadium van planning en besluitvorming bij het oprich-
ten van een JIT/GOT betrokken worden. De tekst van 
de Conclusies is te vinden in het document van de Raad 
17512/08 van 19 december 2008.

Eurojust en Europol deden eveneens verslag van hun 
voortgang bij het opstellen en uitgeven van een JIT/
GOT-handboek. Dit handboek vormt een aanvulling op 
het bestaande Eurojust/Europol-document, de „Gids 
voor wetgeving van EU-lidstaten met betrekking tot 
gezamenlijke onderzoeksteams”. Het nieuwe handboek 
werd tijdens de vergadering uitgereikt aan nationale 
JIT’s/GOT's-deskundigen en andere deelnemers. Het 
belangrijkste doel van dit handboek is mensen die erva-
ring in de praktijk hebben opgedaan te informeren over 
de juridische basis en eisen voor het oprichten van een 
JIT/GOT en te adviseren over wanneer een JIT/GOT nut-
tig kan zijn. Met het handboek wordt daarnaast getracht 
mogelijke misverstanden over JIT’s/GOT's uit de weg 
te ruimen, mensen die ervaring in de praktijk hebben 
opgedaan aan te moedigen dit betrekkelijk nieuwe 
instrument te gebruiken omdat het de waarde van hun 
onderzoeken kan vergroten en in het algemeen bij te 
dragen aan de ontwikkeling van internationale samen-
werking in strafzaken. Het handboek is gebaseerd op 
gemeenschappelijke praktijkervaringen en materiaal 
van conferenties en vergaderingen. Het zal regelmatig 
bijgewerkt worden, met name naar aanleiding van prak-
tijkervaringen.  

Belangrijkste misdrijven

Hieronder vindt u informatie over specifieke misdrijven 
en criminele activiteiten die verband houden met een 
van de volgende misdrijven: terrorisme, vervalsing, 
drugshandel, mensenhandel of -smokkel, witwasprak-
tijken, vermogensdelicten inclusief fraude, geweldsde-
licten en computercriminaliteit.

Een groot aantal zaken valt onder deze soorten crimi-
naliteit. De inspanningen om nationale autoriteiten in 
deze zaken te ondersteunen, genieten bij Eurojust een 
hoge prioriteit.
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Terrorisme

Figuur 18: Terrorismezaken 2004-2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20082007200620052004

33

25

44

34

39

In 2008 werden strategische en tactische vergaderingen 
georganiseerd om de justitiële samenwerking tussen 
lidstaten op het gebied van terrorismebestrijding te 
bevorderen en versterken. Deze vergaderingen bieden 
ook de mogelijkheid rechtstreeks informatie en goede 
praktijken uit te wisselen.

Op basis van bijdragen van de nationale autoriteiten van 
alle 27 lidstaten die verantwoordelijk zijn voor terrorisme-
zaken leverde Eurojust een bijdrage aan het rapport van 
Europol over terroristische situaties en trends (TE-SAT 
2008) en produceerde zij de eerste uitgaven van de 
Terrorism Convictions Monitor, die op basis van openbare 
bronnen informatie over veroordelingen en gevallen van 
vrijspraak met betrekking tot terrorisme vergaart en ana-
lytische en statistische informatie verstrekt.

In 2008 werd er meer samengewerkt met Europese 
tegenhangers en met internationale organisaties en 
niet-lidstaten.

terrorismezaken 2008 totaal

Terrorismefinanciering 8

Terrorisme en misdrijven die zijn 
gepleegd of wellicht worden gepleegd 
in het kader van terroristische activi-
teiten

23

Overige soorten 8

Eurojust registreerde 39 nieuwe operationele terroris-
mezaken in 2008. Hoewel het aantal terrorismezaken 
stabiel lijkt te zijn gebleven in vergelijking met het 

vorige jaar, is het aantal gevallen van terrorismefinan-
ciering toegenomen. Spanje, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk waren de meest aangezochte landen voor 
terrorismezaken, terwijl vijf van de zes coördinatiever-
gaderingen door Italië georganiseerd werden.

Fundamentalistische groeperingen blijven het belang-
rijkste aandeel vormen in de naar Eurojust verwezen 
onderzoeken, gevolgd door afscheidingsbewegingen. 
Deze tendens wordt ook bevestigd door ontvangen 
informatie over vonnissen in terrorismezaken die de 
nationale autoriteiten naar Eurojust hebben verzonden 
in het kader van de Beschikking van de Raad van 20 
september 2005 betreffende de uitwisseling van infor-
matie en de samenwerking op het gebied van strafbare 
feiten van terroristische aard (2005/671/JBZ).

De helft van de voorgelegde uitspraken heeft betrek-
king op fundamentalistische terroristische groeperingen 
(190 op een totaal van 384 uitspraken), terwijl 148 
uitspraken hoofdzakelijk betrekking hebben op afschei-
dingsbewegingen. Slechts 10 lidstaten rapporteerden 
uitspraken uit rechtszaken in verband met terrorisme: 
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, 
Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en 
Zweden. Uit de resultaten van gerechtelijke procedures 
in 2008 blijkt dat de straffen in de lidstaten die veroor-
delingen hebben gerapporteerd, gemiddeld iets minder 
dan tien jaar bedroegen. Vermeldenswaardig zijn de 
hoge veroordelingscijfers in Duitsland, Frankrijk en 
Italië. Het gemiddelde aantal gevallen van vrijspraak is 
sinds 2007 licht gedaald (van 27% naar 23%).
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Vervalsing

Figuur 19: Vervalsingszaken 2004-2008
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Het aantal vervalsingszaken dat naar Eurojust wordt 

verwezen blijft stijgen (108 nieuwe operationele zaken 

in vergelijking met 94 in 2007). De tendens is bijzon-

der duidelijk als het gaat om productvervalsing (vooral 

Frankrijk registreerde veel nieuwe zaken) en vervalsing 

van geld en betaalmiddelen (met zes gevallen van ver-

valsing van euro's).

Vervalsingszaken 2008 totaal

(Product)vervalsing 12

Vervalsing van en handel in adminis-
tratieve documenten

46

Vervalsing van geld en betaalmiddelen 50

Het aantal coördinatievergaderingen dat door Eurojust 

in verband met deze zaken werd georganiseerd steeg 

daardoor eveneens: van vier in 2007 naar 15 in 2008. 

In 2008 werd Eurojust betrokken bij twee analyse-

bestanden van Europol met betrekking tot verval-

sing, hetgeen resulteerde in de betrokkenheid van 

Eurojust bij de bij Europol gehouden vergaderingen 

van deskundigen en in de betrokkenheid van Europol 

bij verscheidene complexe operationele zaken van 

Eurojust. 

Drugshandel

Doordat de meeste controles bij binnengrenzen zijn ver-

dwenen, is de EU een aantrekkelijkere markt geworden 

voor illegale drugs en is de aanschaf en distributie van 
grondstoffen vergemakkelijkt.

Het geografische spreidingspatroon dat zich in 2007 
voordeed, is in 2008 gehandhaafd, met Spanje, 
Nederland en Italië als meest aangezochte landen, 
op korte afstand gevolgd door Duitsland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en België. De Nederlandse en 
Italiaanse vertegenwoordiging hebben als verzoekende 
landen aanzienlijk meer zaken behandeld (Italië bijna 
het dubbele aantal), met meer contacten tussen hun 
nationale autoriteiten en Eurojust als gevolg. Met ver-
wijzing naar bepaalde complexe zaken valt in de door 
Eurojust behandelde zaken een stijgende betrokken-
heid van Nigeriaanse criminele groeperingen waar te 
nemen.  

Het aantal coördinatievergaderingen dat Eurojust orga-
niseerde voor drugshandelzaken verdubbelde bijna 
in 2008 (24 zaken in 2007 en 40 zaken in 2008), 
als gevolg van een stijging van het aantal complexe 
zaken die coördinatie tussen de nationale autoriteiten 
van verschillende landen vergden. Vooral het aantal 
door de Italiaanse vertegenwoordiging georganiseerde 
coördinatievergaderingen is interessant: dit werd ver-
vijfvoudigd.  

Eurojust ondersteunde het voorbereidende werk voor 
het nieuwe „Europese Actieplan voor Drugs” voor 2009-
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Figuur 20: Drugshandelzaken 2004-2008
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2012, georganiseerd door de Horizontale Groep Drugs 

van de Raad. Het Franse voorzitterschap benadrukte 

het belang van Eurojust voor de implementatie van het 

nieuwe Actieplan, vooral wat betreft de samenwerking 

op het gebied van wetshandhaving binnen de EU.

Mensenhandel of -smokkel

Zoals aangegeven in de conceptconclusies met daarin 

de EU-prioriteiten in de strijd tegen de georganiseerde 

criminaliteit, op basis van de dreigingsevaluatie voor 

georganiseerde criminaliteit (OCTA) 2007, moet de 

mensenhandel of  smokkel, gekoppeld aan illegale 

immigratie, tot de belangrijkste prioriteiten worden 

gerekend. In reactie daarop heeft Eurojust in mei 2008 

in het Sloveense Portorož een strategische vergadering 

inzake mensenhandel of -smokkel en getuigenbescher-

ming gehouden, met ondersteuning van het Sloveense 

voorzitterschap. Doel van deze vergadering was inzicht 

te verwerven in algemene criminele verschijnselen en 

de bijzondere mechanismen, standaarden en goede 

praktijken die vastgesteld en geïmplementeerd zijn of 

moeten worden om slachtoffers van mensenhandel of 

–smokkel tijdens onderzoek en vervolging te bescher-

men.

Figuur 21: Sinds 2004 vormt mensenhandel of –smok-

kel 5,7% van de zaken van Eurojust, met in totaal 230 

zaken. In 2008 was dat met in totaal 83 zaken 6,9% 

(het merendeel gevallen van mensenhandel voor sek-

suele uitbuiting). Opgemerkt moet worden dat deze 

statistieken geen betrekking hebben op de smokkel van 

illegale immigranten (20 zaken in 2008).

Met uitzondering van 2006 is het aantal zaken van men-

senhandel of -smokkel gemiddeld met 17 zaken toege-

nomen ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Roemenië, Bulgarije en de Tsjechische Republiek zijn 

de meest verzoekende landen, terwijl Italië en Spanje 

de meest aangezochte landen zijn. Het aantal aan Italië 

gerichte verzoeken bleef de afgelopen twee jaar con-

stant (14 zaken), terwijl Spanje zijn betrokkenheid als 

aangezocht land voor deze soort misdrijven verdubbeld 

zag, van 7 in 2007 naar 14 in 2008.

De registratie van deze zaken in Bulgarije is in 2008 

aanzienlijk toegenomen in vergelijking met 2007 (van 

1 naar 12), terwijl Roemenië nog steeds het meeste 

aantal zaken heeft, maar geen stijging kent sinds 2007 

(17 zaken).  

Het aantal coördinatievergaderingen over mensenhan-

del of -smokkel is in 2008 eveneens toegenomen, tot in 

totaal 8 coördinatievergaderingen. 
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Witwaspraktijken

Het aantal witwaszaken dat Eurojust tussen 2004 en 

2007 behandelde steeg jaarlijks met gemiddeld 28 

zaken. In 2008 stopte die tendens en werden in totaal 

103 zaken geregistreerd. Met 345 geregistreerde zaken 

sinds 2004 vertegenwoordigen witwaszaken 8,5% van 

alle zaken van Eurojust. Het aantal in 2008 geregis-

treerde witwaszaken bedraagt 8,6% van de in dat jaar 

geregistreerde zaken.

In 2007 waren Portugal en Roemenië de landen die de 

meeste witwaszaken registreerden, met respectievelijk 

tien en acht zaken. In 2008 registreerde Portugal de 

meeste zaken, op korte afstand gevolgd door Nederland 

(respectievelijk 17 en 14 zaken).  

De landen die in 2008 het vaakst in verband met 

witwaszaken werden aangezocht waren Spanje en 

Frankrijk, met respectievelijk 22 en 18 zaken.

Figuur 21: Zaken met betrekking tot mensenhandel of -smokkel 2004-2008

Figuur 22: Witwaszaken 2004-2008
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Het aantal coördinatievergaderingen in 2008 steeg ook 

licht, naar 18 in totaal.

Eurojust was betrokken bij één analysebestand van 

Europol inzake witwaspraktijken.

Vermogensdelicten inclusief fraude 

Eurojust registreerde in totaal 500 vermogensdelicten 

inclusief fraude. Dat is inclusief zaken die in één of meer 

van de volgende subcategorieën geregistreerd werden: 

georganiseerde diefstal, illegale handel in culturele goe-

deren met inbegrip van antiek en kunstwerken, zwendel 

en fraude, intimidatie en afpersing, (product)vervalsing, 

vervalsing van en handel in administratieve documen-

ten, vervalsing van geld en betaalmiddelen, corruptie 

en de restcategorie overige soorten vermogensdelicten 

inclusief fraude. Over sommige subcategorieën is meer 

informatie gegeven in het deel vervalsing. De cijfers in 

dit deel betreffen de categorie zwendel en fraude, de 

belangrijkste subcategorie van dit soort misdrijven.

Figuur 23: Sinds 2004 is het aantal zaken van zwendel 

en fraude, met inbegrip van belastingfraude, compu-

terfraude, vooruitbetalingsfraude, verduistering van 

bedrijfsmiddelen en btw-fraude, met gemiddeld 40 

zaken per jaar gestegen. In 2008 vormde dit misdrijf 

met 192 zaken 16% van alle zaken van Eurojust in dat 

jaar.

Eurojust organiseerde 15 coördinatievergaderingen over 

zwendel en fraude.

Eurojust was betrokken bij één analysebestand van 

Europol inzake carrouselfraude.

Figuur 23: Zwendel- en fraudezaken 2004-2008
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Figuur 24: Geweldsdelictzaken 2004-2008
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Geweldsdelict

Het aantal bij Eurojust geregistreerde zaken in de 

categorie geweldsdelicten steeg met ongeveer 9% in 

vergelijking met 2007 (een stijging van 12 zaken) tot in 

totaal 146 geregistreerde zaken in 2008. 

Dit soort misdrijf omvat de subcategorieën moord, 

ernstig lichamelijk letsel en ontvoering, illegale opslui-

ting en gijzelneming. De categorieën moord en ernstig 

lichamelijk letsel stegen met respectievelijk zeven en 

acht zaken in vergelijking met 2007, terwijl ontvoe-

ring, illegale opsluiting en gijzelneming met drie zaken 

afnamen.

geweldsdelictzaken 2008 totaal

Moord 86

Zwaar lichamelijk letsel 47

Ontvoering, illegale opsluiting en  
gijzelneming

13

Bij het interpreteren van deze tabel moet rekening wor-

den gehouden met het veelvuldige verband van deze 

gewelddadige misdrijven met drugshandel en mensen-

handel of -smokkel. 

Eurojust organiseerde 11 coördinatievergaderingen 
over deze zaken in 2008, meer dan het dubbele van het 
aantal in 2007.

Computercriminaliteit

Figuur 25: In 2008 werden 31 nieuwe computercrimina-
liteitzaken in het zaakbeheersysteem geregistreerd, een 
aanzienlijke stijging ten opzichte van 2007 (11 zaken).

In 2008 heeft de Europese Commissie een alge-
meen beleid computercriminaliteit aangenomen om het 
bewustzijn in de lidstaten te vergroten.

In oktober 2008 hield Eurojust een strategische vergade-
ring over computercriminaliteit in Athene, Griekenland, 
met deelname van alle lidstaten, om informatie te ver-
schaffen over de snelle ontwikkeling en geraffineerdheid 
van computercriminaliteit, om ruchtbaarheid te geven 
aan het werk van Eurojust op dit vlak en om meer inzicht 
te verwerven in het bestaan, de structuur en de doel-
stellingen van het 24/7-netwerk, het belangrijkste inter-
nationale politienetwerk tegen computercriminaliteit, 
opgericht onder auspiciën van de Raad van Europa.  
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Figuur 25: Computercriminaliteitzaken 2004-2008 
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Contactpersoon kinderbescherming

Op de informele JBZ-vergadering in oktober 2007 in 
Lissabon was kinderbescherming een van de belang-
rijkste onderwerpen van gesprek. Tijdens die vergade-
ring stelde de Belgische minister van Justitie voor dat 
Eurojust een contactpersoon voor kinderbeschermings-
zaken zou benoemen. Een paar weken later benoemde 
Eurojust de contactpersoon voor kinderbescherming 
van Eurojust.

De rol van de contactpersoon is informatie te coördi-
neren, relevante goede praktijken in kaart te brengen 
en praktijkervaringen uit te wisselen die zijn opgedaan 
bij operationele activiteiten in het kader van grensover-
schrijdend onderzoek naar zaken betreffende kinderen. 
Ontvoering en seksueel misbruik van kinderen, handel 
in kinderen en kinderpornografie manifesteren zich als 
de belangrijkste soorten zorgwekkende misdrijven.  

De contactpersoon vertegenwoordigt Eurojust op dit 

vlak en heeft inmiddels deelgenomen aan conferenties, 

met de dubbele taak enerzijds mensen te wijzen op zijn 

bestaan en anderzijds ervoor te zorgen dat Eurojust 

toegang krijgt tot informatie over goede praktijken in 

zaken waarbij kinderen zijn betrokken. Daarnaast volgt 

de contactpersoon het werk van bevoegde (Europese en 

internationale) instanties die actief zijn op het gebied 

van kinderbescherming, namelijk Europol, Interpol 

en het VN-bureau voor drugs- en misdaadbestrijding 

(UNODC), en adviseert hij de nationale vertegenwoor-

digers van Eurojust in zaken waarbij kinderen betrokken 

zijn. Daarnaast houdt de contactpersoon een voort-

durend statistisch overzicht bij van alle door Eurojust 

behandelde zaken waarbij kinderen betrokken waren 

Zo bleek de betrokkenheid van Eurojust bij deze zaken 

gestaag toegenomen te zijn, van vier zaken in 2004 

tot 25 zaken in 2008, met het VK, Italië, Roemenië en 

Zweden als de meest verzoekende landen en Italië, 

Nederland, Frankrijk en Duitsland als de meest aan-

gezochte landen. De meest voorkomende soorten mis-

drijven waren achtereenvolgens seksueel misbruik van 

kinderen (25%), kinderpornografie (24%) en mensen-

handel of -smokkel waarbij kinderen betrokken waren 

(20%). 

In 2008 werd de samenwerking met Europol, Interpol 

en de Europese Commissie door de contactpersoon 

geïntensiveerd en werden nauwe contacten gelegd met 

de Europese Coalitie tegen commerciële seksuele uit-

buiting van kinderen op internet. Bovendien lanceerde 

de contactpersoon een internetpagina die direct vanuit 

de website van Eurojust toegankelijk is. Deze internet-
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pagina bevat een beschrijving van de bevoegdhe-

den van de contactpersoon, statistieken over zaken 

van Eurojust waarbij kinderen zijn betrokken en 

een e-mailadres voor contacten met wetshand-

havingsinstanties en internationale organisaties 

(childprotection@eurojust.europa.eu).  

Evaluatie van behandelde zaken

Via haar werk aan specifieke zaken vergaart en 

verspreidt Eurojust tijdens vergaderingen met nati-

onale autoriteiten en haar strategische vergaderin-

gen informatie over obstakels, problemen, goede 

praktijken en oplossingen op het vlak van justitiële 

samenwerking.  

De strategische vergadering over „OCTA-prioriteiten 

en grensoverschrijdende vervolging”, die op 21 

en 22 februari 2008 door Eurojust georganiseerd 

werd, bleek bijzonder nuttig voor de uitwisseling 

van standpunten ten aanzien van problemen bij 

grensoverschrijdende vervolgingsactiviteiten door 

de nationale autoriteiten. In mei 2008 werd een 

volledig rapport bij de Raad ingediend, waarvan de 

belangrijkste resultaten verder bevestigd werden 

door een drie maanden durende testperiode (van 

september t/m november 2008). Tijdens die test-

periode werd de nationale vertegenwoordigingen 

van Eurojust verzocht voor elke afgeronde zaak een 

evaluatieformulier in het CMS in te vullen.

Het is geen verrassing dat vertragingen, zowel bij de 

uitvoering van dringende onderzoeksmaatregelen 

als de uitwisseling van informatie, genoemd worden 

als obstakels voor het internationale samenwer-

kingsproces. De nationale vertegenwoordigers van 

Eurojust hebben deze conclusie bevestigd in hun 

feedback van gesloten zaken, waarbij zij aangaven 

dat de procedures van internationale rechtshulpver-

lening voor veel grensoverschrijdende zaken te veel 

tijd in beslag nemen. Het is niet mogelijk algemene 

redenen voor de vertragingen te noemen, omdat 

deze van zaak tot zaak verschillen (afhankelijk van 

nationale rechtssystemen, organisaties, middelen 

en prioriteitstelling).  

Een ander obstakel dat de nationale autoriteiten 

in kaart brachten was de ontoereikende coördina-

tie bij grensoverschrijdende vervolgingsactiviteiten. 

Problemen met de coördinatie van het werk van 

verschillende functionarissen bij complexe gecon-

troleerde afleveringen werden gezien als schadelijk 

voor de effectiviteit van justitiële acties tegen cri-

minele organisaties. In overeenstemming met het 

mandaat uit het Besluit betreffende de oprichting 

van Eurojust blijkt uit de evaluatie van zaken dat 

coördinatie vaak een reden vormt voor de nationale 

autoriteiten om contact op te nemen met Eurojust. 

Voorbeelden van acties die vereist waren, zijn het 

opsporen van verbanden tussen onderzoeken, het 

organiseren van coördinatievergaderingen, het ver-

wijzen van zaken naar een van de betrokken landen 

en het organiseren van gecoördineerde maatrege-

len in verschillende landen, zoals aanhoudingen, 

huiszoekingen, gecontroleerde afleveringen, het 

afluisteren van telefoongesprekken, het nemen van 

DNA-monsters, getuigenverhoren en het gelijktijdig 

ten uitvoer leggen van meerdere EAB's.  

Ondanks het bestaan van verschillende Europese 

en internationale juridische instrumenten die de 

harmonisatie van verschillen tussen nationale straf-

rechtsystemen en juridische praktijken vergemak-

kelijken, kwamen tijdens de strategische verga-

dering verschillende voorbeelden aan de orde van 

discrepanties die tot problemen met de samen-

werking leiden (bijv. verschillen in de wetgeving 

ten aanzien van gecontroleerde afleveringen, tijds-

limieten voor het afluisteren van gesprekken en 

bescherming van getuigen en hun families). Verder 

zijn bepaalde juridische instrumenten voor justi-

tiële samenwerking nog niet volledig geratificeerd 

(bijv. de Overeenkomst van 2000 betreffende de 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken). De evaluatie 

van zaken bracht verder de volgende punten naar 

voren: de noodzaak van gestroomlijnde verbeurd-

verklaringsprocedures en verschillende procedurele 

vereisten voor het verkrijgen van bewijs. Wat dat 

laatste betreft moet ook worden verwezen naar 

de conclusies van de vergadering van JIT’s/GOT's-

deskundigen in 2008: dat de regels voor het ver-

krijgen van bewijs en de toelaatbaarheid ervan in 

de lidstaten onderling verschillen; en dat het nuttig 

zou zijn als lidstaten in hun wetgeving mogelijkhe-

den opnemen om bewijsstukken die conform bui-

tenlandse regelgeving verkregen zijn gemakkelijk 

te accepteren.  

Naast bovengenoemde juridische obstakels werden 

praktische kwesties (bijv. taalbarrières bij afluiste-

ren) en het gebrek aan proactiviteit van de zijde 

van bepaalde lidstaten beschouwd als belangrijke 

oorzaken van de vertraging bij rechtshulpverzoe-

ken. Bij de evaluatie van zaken werd ook de slechte 

kwaliteit genoemd van verzoeken, die vertragingen 

tot gevolg had.

Bovenvermelde algemene bevindingen verdienen 

nader onderzoek om de specifieke problemen die 
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leiden tot vertragingen of een gebrek aan samenwer-

king in strafzaken in kaart te brengen en voorstellen te 

doen voor de verbetering van de justitiële samenwer-

king in strafzaken. Daartoe zal Eurojust blijven werken 

aan het verbeteren van haar evaluatiemiddelen en haar 

concepten voor het vergaren en verspreiden van infor-

matie over justitiële samenwerking.  

Voorbeelden van zaken

Hieronder is een selectie opgenomen van behandelde 

zaken en bijdragen aan complexe nationale onderzoe-

ken in verschillende categorieën van zware grensover-

schrijdende criminaliteit.

Zaak 1 — Terrorismefinanciering

Vertraging in rechtshulpverzoeken

In 2006 organiseerde Eurojust een coördinatievergade-

ring met het oog op een onverwijlde uitvoering van ver-

schillende dringende rechtshulpverzoeken in een zaak 

die verband hield met terrorismefinanciering, geopend 

door de Belgische justitiële autoriteiten en met banden 

met Italië (geldovermakingen).  

De twee hoofdverdachten (de ene werd in juni 2006 gear-

resteerd en de andere was naar Pakistan gevlucht) werden 

beschuldigd van het opzetten van een illegale handel in 

telefoonkaarten, waarvan de winst naar verschillende ter-

roristische groeperingen in Pakistan zou worden gesluisd.

Het belangrijkste obstakel in deze zaak was het ontbre-

ken van een centrale autoriteit voor terrorismebestrij-

ding in Italië waaraan dringende rechtshulpverzoeken 

konden worden gericht.

De tijdens de coördinatievergadering van 2006 voor-

gestelde oplossing (alle mogelijk bevoegde autoriteiten 

hetzelfde rechtshulpverzoek sturen) bleek niet afdoen-

de, omdat dit tot een jurisdictiegeschil leidde waar het 

Hooggerechtshof aan te pas moest komen.  

Het geschil werd met name veroorzaakt omdat in het 

rechtshulpverzoek, dat naar drie hoven van beroep was 

gestuurd, werd verzocht om de verrichting van verschillen-

de onderzoeksactiviteiten op verschillende grondgebieden 

en dus in verschillende rechtsgebieden. Terwijl een van de 

hoven het probleem oploste door alleen het gedeelte van de 

rechtshulpverzoeken uit te voeren waarvoor het bevoegd 

was, vroegen de andere twee het Hooggerechtshof om 

verduidelijking, met als gevolg een twee jaar durende 

vertraging in deze dringende procedure.

Zaak 2 — Drugshandel; gecontroleerde 

aflevering 

Arrestatie Zweedse amfetaminehandelaren

Eurojust was betrokken bij een zaak die verband hield 
met het transport van grote hoeveelheden amfetaminen 
van Nederland naar Zweden door een Zweedse crimi-
nele organisatie, waarbij tevens België, Duitsland en 
Denemarken waren betrokken. Eurojust werkte nauw 
samen met de Scandinavische verbindingsofficier in Den 
Haag, die op haar beurt de samenwerking tussen de 
Zweedse, Nederlandse en Belgische politie vergemak-
kelijkte, terwijl Eurojust de samenwerking tussen de 
justitiële autoriteiten vergemakkelijkte.

Het doel was de drugsleveranciers op te sporen, een 
gecontroleerde aflevering te organiseren, de drugs 
in beslag te nemen en het hele criminele netwerk 
te arresteren. Met vertegenwoordigers uit Zweden, 
Denemarken, Duitsland, Nederland en België, Europol 
en de Scandinavische verbindingsofficier werd een coör-
dinatievergadering gehouden bij Eurojust.

Bij een eerste doorzoeking van een opslagplaats in 
Nederland werd niets gevonden, maar na een bespreking 
tijdens de coördinatievergadering waren de Nederlandse 
autoriteiten, wier middelen elders nodig waren, ervan 
overtuigd dat een tweede doorzoeking van een opslag-
plaats en observatie nodig waren. De volgende dag 
werd een grote hoeveelheid amfetaminen gevonden. 
De Nederlandse politie installeerde technische appara-
tuur waarmee het doen en laten van de verdachten kon 
worden gevolgd. De criminelen laadden de goederen op 
een vrachtwagen en reden daarmee van Nederland via 
België, Duitsland en Denemarken naar Zweden, onder 
observatie van de politie.

Er werd uitstekend bewijsmateriaal vergaard en in 
juli werden zeven mensen in Zweden gearresteerd. In 
oktober werd in Nederland een Nederlands staatsburger 
gearresteerd, die later werd uitgeleverd aan Zweden. 
Zeven mensen zijn in hechtenis genomen. Er werd bijna 
200 kilo drugs in beslag genomen.  

Zaak 3 — Drugshandel; witwaspraktijken

Eurojust vergemakkelijkte de overdracht van informatie 
en documentatie in een zaak betreffende drugshandel 
en witwaspraktijken waarbij de Marokkaanse autoritei-
ten betrokken waren

Eind november 2007 verzochten de Nederlandse poli-
tiële en justitiële autoriteiten de Nederlandse verte-
genwoordiging om ondersteuning bij een onderzoek 
naar een uitermate goed georganiseerd netwerk dat 
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betrokken was bij een uitgebreid drugstransport van 

Marokko naar Nederland en witwaspraktijken. Er waren 

verschillende rechtshulpverzoeken die snel moesten 

worden uitgevoerd en daarna werd verzocht om hulp bij 

de justitiële coördinatie.  

De betrokken landen waren Nederland, Spanje, Marokko 

en later ook Zwitserland. Na twee coördinatieverga-

deringen werd een actieplan overeengekomen. De 

gecoördineerde actie vond in april 2008 plaats op 

26 verschillende locaties. Er werden bankrekeningen 

met miljoenen euro's bevroren, in vier landen werden 

onroerend goed, auto's en boten in beslag genomen en 

er werden arrestaties verricht. Het vermogen van het 

netwerk over een periode van twee jaar wordt geraamd 

op € 36 miljoen, waarvan een groot deel geacht wordt 

te zijn witgewassen.

Dankzij de goede, directe contacten van de collega's bij 

de betrokken nationale vertegenwoordigingen met de 

autoriteiten in hun land en de pas tot stand gekomen 

contacten in Marokko, vooral met de Belgische verbin-

dingsofficier daar, is de actie en de daarop volgende 

overdracht van informatie en documentatie soepel 

verlopen.

Zaak 4 — Wapenhandel 

Coördinatie van een onderzoek en oplossing van een 

jurisdictiegeschil tussen vier lidstaten

In een wapenhandelzaak werd Eurojust gevraagd onder-

steuning te leveren bij de uitwisseling van informatie en 

de coördinatie van onderzoeken in vier lidstaten door 

een Franse onderzoeksmagistraat.  

In mei 2008 werd in Frankrijk een verdachte gear-

resteerd die in het bezit was van verschillende illegale 

wapens. Deze verdachte had de wapens vervoerd in 

opdracht van een ander, die sinds 2006 meer dan 350 

wapens binnen Nederland verhandeld had.

In juni 2008 werd bij Eurojust een coördinatievergade-

ring gehouden, waarbij met de steun van de betrokken 

nationale vertegenwoordigers werd overeengekomen 

parallelle en gecoördineerde onderzoeken te verrichten 

in Oostenrijk en Spanje, waar de wapens verkocht wer-

den. Daarnaast werd overeengekomen dat de Franse 

officier van justitie/procureur de zaak zou overdragen 

aan de Nederlandse justitiële autoriteiten, die het best 

in staat waren vervolging in te stellen.

Zaak 5 — Smokkel van illegale immigranten 

Eurojust nam in samenwerking met Europol deel aan 

de succesvolle ontmanteling van een mensensmokkel-

organisatie

In heel Europa werden 65 mensen gearresteerd die 

verdacht werden van deelname aan een groot smok-

kelnetwerk. De operatie werd geleid door de Spaanse 

politie, met ondersteuning van Europol. Tijdens het door 

Spanje geleide onderzoek werd al snel duidelijk dat 

het criminele netwerk connecties had in minimaal tien 

andere lidstaten van de EU.

De Spaanse officieren van justitie/procureurs en onder-

zoeksrechters verzochten Eurojust om ondersteuning 

bij de coördinatie van de uitvoering van onderzoeks-

maatregelen in vier lidstaten en bij het rechtshulpver-

zoek en de tenuitvoerlegging van EAB's. In oktober 

2008 werden twee coördinatievergaderingen gehouden. 

In de loop van die twee vergaderingen werd overeenge-

komen dat de betrokken nationale vertegenwoordigers 

hun nationale autoriteiten zouden vragen het instellen 

van een onderzoek naar de feiten en naar de door de 

Spaanse politie opgespoorde verdachten in overweging 

te nemen. Deze verzoeken werden door de Portugese 

en Italiaanse nationale vertegenwoordigingen gedaan 

en door hun nationale autoriteiten aanvaard.

Tijdens latere coördinatievergaderingen werd overeen-

stemming bereikt over de data voor gelijktijdige arres-

taties en huiszoekingen. De gezamenlijke operatie werd 

vanuit Malaga geleid. Vertegenwoordigers van Eurojust 

werden naar Spanje gestuurd om daar het mobiele kan-

toor van Europol te versterken, van waaruit de operaties 

in het veld gecoördineerd konden worden.

Zaak 6 — Smokkel van illegale immigranten 

Eurojust leverde samen met Europol ondersteuning bij 

de uitwisseling van informatie en de coördinatie van 

aanhoudingen in een Europa-breed netwerk voor immi-

grantensmokkel

Op verzoek van Franse onderzoeksmagistraten werd 

Eurojust betrokken bij de ondersteuning van de uitwis-

seling van informatie en de coördinatie van onderzoeken 

tussen negen lidstaten. Een netwerk rekruteerde illegale 

immigranten in Afghanistan, China, Turkije, Bangladesh 

en Irak om hen naar verschillende Europese landen 

te transporteren, waaronder Ierland, het Verenigd 

Koninkrijk, Noorwegen en Zweden. Waarschijnlijk heb-

ben alle gesmokkelde immigranten tussen de € 10 000 

en € 12 000 betaald.
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Als gevolg van de coördinatie die met steun van 

Eurojust werd opgezet, werden in juni 2008 in heel 

Europa 75 mensen gearresteerd die verdacht werden 

van betrokkenheid bij het netwerk. De onderzoeken 

en aanhoudingen vonden plaats in België, Duitsland, 

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Nederland, Noorwegen, 

het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Er waren ruim 1300 

politiefunctionarissen bij betrokken.

De gezamenlijke operatie werd geïnitieerd in Parijs, 

waar een internationaal coördinatiecentrum met verbin-

dingsofficieren uit verschillende EU-lidstaten was opge-

richt door het Franse centrale bureau voor de bestrijding 

van illegale immigratie en tewerkstelling van buitenlan-

ders zonder verblijfsvergunning (OCRIEST). De Franse 

nationale vertegenwoordiging onderhield voortdurend 

rechtstreeks contact met Parijs en de andere nationale 

vertegenwoordigingen. Er werden drie vergaderingen 

gehouden bij Europol en drie coördinatievergaderingen 

bij Eurojust. Daarnaast was Eurojust verantwoordelijk 

voor de gecoördineerde tenuitvoerlegging van EAB's.

Zaak 7 — Fraude/skimming 

Eurojust betrokken bij coördinatie van informatie, resulte-

rend in succesvolle ontmanteling van skimmingnetwerk

In augustus 2008 werd de Belgische vertegenwoordiging 

van Eurojust geïnformeerd over een criminele organisa-

tie die zich bezighield met skimming. Zij plaatsten een 

apparaatje boven de pasopening van pinautomaten en 

installeerden camera's om de pincode van pasjes vast 

te leggen.  

Dit netwerk opereerde vanuit België, maar had banden 

met andere landen binnen en buiten de EU, waaronder 

Ierland, Italië, Duitsland, Spanje, Nederland, Roemenië, 

Marokko, Canada en Australië.  

Eurojust werd gevraagd te helpen bij de coördinatie van 

de voortdurende onderzoeken in alle betrokken landen. In 

september 2008 hield Eurojust een coördinatievergadering 

om de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken, 

rechtshulpverzoeken snel te verspreiden en overeenstem-

ming te bereiken over een gemeenschappelijke datum 

voor gelijktijdige acties in de desbetreffende landen.  

In november 2008 vonden deze gelijktijdige acties plaats 

in zes landen, met als resultaat 34 huiszoekingen, 15 

arrestaties en inbeslagnames van materiaal, zoals skim-

mingsoftware, laptops en valse identiteitsbewijzen.  

Dankzij de betrokkenheid en medewerking van Eurojust 

en de samenwerking met Europol was het mogelijk op 

een dergelijk grote schaal de coördinatie van informatie-

uitwisseling en internationale samenwerking te realiseren.  

Zaak 8 — BTW-carrouselfraude

Eurojust ondersteunde de Duitse autoriteiten bij het 

onderzoek naar een ernstige carrouselfraudezaak door 

gezamenlijke acties in de betrokken lidstaten te coör-

dineren

In 2007 begonnen onderzoeken in Duitsland tegen 

14 leden van een criminele organisatie die verdacht 

werd van een btw-carrouselfraude waarmee miljoenen 

euro's gemoeid waren. Eurojust coördineerde gezamen-

lijke acties in verschillende EU-lidstaten. In acht lidsta-

ten (Cyprus, Oostenrijk, Italië, Tsjechische Republiek, 

Letland, Litouwen, Spanje en Denemarken) werden 

gelijktijdig en met succes huiszoekingen verricht.  

In 2008 verrichtten de Duitse autoriteiten verder 

onderzoek naar een criminele organisatie van 19 ver-

dachten die verantwoordelijke functies in verschillende 

ondernemingen bekleedden en verdacht werden van 

het waarmerken van valse rekeningen voor de fictieve 

verkoop van elektronische apparatuur om vorderin-

gen voor btw-teruggave te kunnen indienen. Eurojust 

speelde een uitermate belangrijke rol bij de coördinatie 

van gezamenlijke acties in de acht betrokken lidstaten. 

In mei 2008 werden gelijktijdige acties verricht op basis 

van huiszoekingsbevelen die door de Duitse rechter 

waren uitgegeven. Eurojust leidde de coördinatie van 

de gelijktijdige tenuitvoerlegging van rechtshulpverzoe-

ken in de verschillende lidstaten, in aanwezigheid van 

opsporingsambtenaren van het bevoegde Duitse fiscale 

onderzoeksbureau.

De succesvolle operatie resulteerde in belangrijk bewijs 

voor verder strafrechtelijk onderzoek in Duitsland.

Zaak 9 — Computercriminaliteit 

Computercriminaliteitzaak (fraude en kindermisbruik op 

internet) en de rol van het Réseaux IP Européens

Het Réseaux IP Européens (RIPE) en zijn netwerkco-

ordinatiecentrum zijn verantwoordelijk voor de toewij-

zing van internetmiddelen, zoals IP-adressen. In 2008 

verzochten de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk 

om ondersteuning in verband met een zaak van com-

putercriminaliteit waarbij sprake was van zowel fraude 

als kindermisbruik op internet. De Serious Organised 

Crime Agency (SOCA) in Londen had daarvoor het in 

Amsterdam gevestigde RIPE gevraagd een internetpro-

tocol- (IP-)reeks te verwijderen die gebruikt werd om 

Britse financiële instellingen te benaderen voor fraude 
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en de verspreiding van pornografische afbeeldingen 

van kinderen.

Met vertegenwoordigers van de SOCA, de Crown 

Prosecution Service (openbaar aanklager), de 

Nederlandse politie en het parket van de officier 

van justitie/procureur werd een coördinatievergade-

ring gehouden bij Eurojust. Eind september woonden 

vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk een 

RIPE-vergadering in Amsterdam bij om te bespreken 

welke maatregelen konden worden genomen om de 

IP-adressen van de overtreders te sluiten. De inspan-

ningen van Eurojust droegen ertoe bij dat de aandacht 

werd gericht op het verkennen van alle mogelijke wegen 

om criminelen hun internetmiddelen te ontnemen.  

Zaak 10 — Computercriminaliteit 

Coördinatie van de tenuitvoerlegging van rechtshulp-

verzoeken tussen vier EU-lidstaten en de VS, met 

behulp van een videoconferentiesysteem 

In 2008 werd bij Eurojust een coördinatievergadering 

gehouden in verband met twee Franse gevallen van com-

putercriminaliteit, waarbij onder meer Roemenië, Italië, 

het Verenigd Koninkrijk en de VS betrokken waren.  

Door middel van een veilingsite op internet werd 

fraude gepleegd met honderden slachtoffers. Voor 

deze phishing-zaken werd de website van een particu-

liere onderneming als platform gebruikt. De verdachten 

maakten gebruik van de identiteit van echte verkopers 

op deze site die zij zich op onrechtmatige wijze had-

den toegeëigend, namen contact op met de kopers en 

bedrogen deze met gebruik van het online betalingssys-

teem van de betreffende onderneming. Voor de fictieve 

goederen werd betaald door de Franse slachtoffers, van 

hun Franse bankrekening. Het geld werd vervolgens 

geïnd door de verdachten, die in Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Hongarije als koerier werden gebruikt.  

Tijdens de coördinatievergadering, die hoofdzakelijk tot 

doel had de tenuitvoerlegging van rechtshulpverzoeken 

te vergemakkelijken en te coördineren, werd via het 

videoconferentiesysteem van Eurojust informatie uitge-

wisseld tussen de Amerikaanse delegatie en de overige 

deelnemers, met een simultane vertaling in het Engels 

en Frans. Dit was de eerste videoconferentie bij Eurojust 

waarbij gebruik werd gemaakt van simultaantolken.

Zaak 11 — Europees aanhoudingsbevel 

Eurojust speelde een cruciale rol bij de totstandkoming 

van een EAB voor moord

In Bulgarije werd een Bulgaarse verdachte gearresteerd 

voor moord. Er werd een EAB uitgevaardigd door een 

officier van justitie/procureur in Zweden. De verdachte 

tekende beroep aan tegen het uitleveringsbevel. De 

Bulgaarse autoriteiten verklaarden dat zij Eurojust en 

Zweden zouden informeren zodra het besluit inzake de 

uitlevering van kracht zou worden. Het beroep van de 

verdachte werd ingetrokken, maar door een misver-

stand werd noch Eurojust noch Zweden geïnformeerd, 

tot slechts 24 uur voor het einde van de termijn van 

tien dagen.

Dankzij een uitstekende samenwerking tussen de 

Zweedse, Bulgaarse, Tsjechische en Duitse verte-

genwoordigingen van Eurojust en de Scandinavische 

verbindingsofficier in Sofia slaagde Zweden erin alle 

benodigde besluiten van de desbetreffende autoriteiten 

in de verschillende landen te bemachtigen en de ver-

dachte vóór het verstrijken van de termijn naar Zweden 

over te brengen. Deze uitkomst zou zonder de hulp van 

Eurojust niet mogelijk zijn geweest.

Zaak 12 — Europees aanhoudingsbevel

Dankzij een advies van Eurojust werden verdachten van 

moord uitgeleverd en werd een jurisdictiegeschil tussen 

Duitsland en Italië voorkomen

In Italië werd een Duitser vermoord door landgenoten 

die het Italiaans grondgebied onmiddellijk verlieten en 

naar Duitsland vluchtten. Met het oog op het substantië-

le rechtsbeginsel van territorialiteit startte de Italiaanse 

officier van justitie/procureur zijn eigen onderzoek om 

bewijsmateriaal in het buitenland te vergaren en de ver-

dachten aan te houden en aan Italië uit te leveren door 

middel van een Europees aanhoudingsbevel.

Op de uitvoering van de noodzakelijke onderzoeks-

maatregelen (het afluisteren van telefoongesprekken en 

bewaking) was het Duitse wetboek van strafvordering 

van toepassing, maar om het bewijs voor de rechtszaak 

in de Italiaanse rechtbank te kunnen gebruiken, moest 

het worden verzameld volgens het Italiaanse wetboek 

van strafvordering.    

Tegelijkertijd begon er in Duitsland een nationaal onder-

zoek vanwege het nationaliteitsbeginsel in moordzaken. 

Door de acties van de Duitse autoriteiten werden de 

verdachten in Duitsland gearresteerd.  

Om een jurisdictiegeschil te voorkomen bracht Eurojust 

een advies uit, met als gevolg dat de Duitse autoriteiten 

Italië als rechtsgebied voor de vervolging accepteerden, 

dat het Italiaanse EAB ten uitvoer werd gelegd en dat 

de verdachten werden uitgeleverd aan Italië.
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Nationale vertegenwoordigers van Eurojust in gesprek met de internationale pers



37

3  a d M i n i s t r a t i e

Algemene ontwikkelingen

De administratie bleef het operationele werk van het 

College ondersteunen. In mei 2008 ging de vorige 

Administratief Directeur bij Eurojust weg en werd 

het management van de administratie overgenomen 

door de huidige, tijdelijke, Administratief Directeur. 

De selectieprocedure voor een nieuwe Administratief 

Directeur begon in 2008.

Verder werd in 2008 de wervingsprocedure voor twee 

extra zaakbeheeranalisten afgerond. In het verslagjaar 

begonnen zeven nieuwe zaakbeheerassistenten aan 

hun nieuwe functie en werd de procedure voor de wer-

ving van nog eens zeven assistenten gestart. In 2008 

werkten er 18 gedetacheerde nationale deskundigen 

bij Eurojust.

In maart 2008 verhuisden zowel de eenheid Begroting 

en Financiën als de eenheid Human Resources naar 

een tijdelijke locatie in Den Haag. Eind november 

2008 verhuisden 70 medewerkers van de administratie 

naar het nieuwe gebouw de Haagse Veste (HV1), een 

tijdelijk onderkomen totdat het definitieve pand klaar 

is, naar verwachting in 2014. De technische infrastruc-

tuur en de faciliteiten voor het personeel in het nieuwe 

gebouw werden aangeschaft en geïnstalleerd. Dankzij 

de tweede serverruimte waarover HV1 beschikt, is 

Eurojust in staat voor haar meest cruciale diensten 

redundantie te creëren. 

In 2008 heeft Eurojust ingestemd met assistentie door 

een externe adviseur bij de herziening van haar orga-

nisatiestructuur in 2009. 

De Veiligheidscommissie, formeel opgericht in 2007, 

bleef in 2008 actief. Tijdens haar regelmatige ver-

gaderingen richtte zij zich op de implementatie van 

de beveiligingsregels van Eurojust. Daarnaast advi-

Haagse Veste 1, nieuw satellietkantoor
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seerde de Veiligheidscommissie het College en de 

Administratief Directeur over veiligheidsgerelateerde 

ICT-kwesties.

Budgetbeheer

Eurojust kreeg in 2008 een operationeel budget van € 

24,8 miljoen toegekend. Daarnaast bracht zij ruim € 

420.000 uit het boekjaar 2007 over naar het boekjaar 

2008 voor haar door AGIS gefinancierde project in 

verband met het zaakbeheersysteem en putte zij haar 

uit 2007 overgebrachte budget voor € 3,1 miljoen uit. 

Eurojust putte haar operationele begroting voor 97% 

van haar kredieten uit en verlaagde haar naar 2009 

overgebrachte budget aanzienlijk door haar begroting 

voor 85% van haar betalingskredieten uit te putten. 

Eurojust ontving in september 2008 een gewijzigd 

budget, waarmee haar oorspronkelijk toegekende 

budget van € 20 miljoen met € 4,8 miljoen werd 

verhoogd naar aanleiding van een verzoek om extra 

middelen in verband met de kosten van het tweede 

gebouw, dat Eurojust eind november 2008 in gebruik 

zou nemen. 

In totaal werden in 2008 ongeveer 6.500 transac-

ties verwerkt. Eurojust rondde in juli 2008 haar door 

AGIS gefinancierde project (E-POC III) af en diende 

in oktober 2008 haar eindrapport in bij de Europese 

Commissie. Daarnaast diende Eurojust een verzoek in 

om verdere financiering van E-POC IV (totaal project-

budget € 1.999.234, waarvan de Europese Commissie 

verzocht wordt 70% bij te dragen) en financiering van 

gemeenschappelijke onderzoeksteams via het pro-

gramma „Strafrecht” (totaal projectbudget € 316.473, 

waarvan de Europese Commissie verzocht wordt 95% 

bij te dragen) waarvan de implementatie gepland is 

voor 2009-2010.

Eurojust implementeerde een systeem voor voor-

raadbeheer via ABAC (het periodetoerekeningssys-

teem van de Europese Commissie), dat eind 2008 

operationeel werd. Hoewel dit systeem extra werk 

genereert voor vermogenstransacties, voldoet het 

aan de eisen van het Financiële Reglement inzake 

vermogensbeheer.  

Het Financiële Reglement van Eurojust werd aange-

past aan de nieuwe financiële kaderregeling en eind 

2008 ter goedkeuring aan de Europese Commissie 

voorgelegd. Net als in voorafgaande jaren werden de 

boeken van Eurojust gecontroleerd door de Europese 

Rekenkamer en ontving zij een integriteitsgarantie. 

Personeelsmanagement

In 2008 heeft de eenheid Human Resources zich gericht 

op vier hoofdonderwerpen: de aanname van verschil-

lende belangrijke implementatieregels die vorm geven 

aan een strenger personeelsbeleid, de voorbereiding 

van de eerste jaarlijkse beoordelingsronde, het beheer 

en de verdere afronding van het organigram en de 

aanname van een opleidingsplan.

Na de aanbeveling van de Dienst Interne Audit van de 

Europese Commissie om het aantal tijdelijke mede-

werkers bij Eurojust te reduceren, werden 58 vaca-

tures gepubliceerd, 2564 sollicitaties ontvangen, 441 

uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken verstuurd, 

351 kandidaten gesproken en 55 nieuwe medewerkers 

aangesteld. Eind 2008 werkten er 172 medewerkers 

bij Eurojust.  

In de loop van 2008 werd de eenheid Human Resources 

flink gereorganiseerd met het oog op een betere dienst-

verlening en verdere terugdringing van de behoefte 

aan tijdelijk personeel.

Nieuwe functies en faciliteiten

In 2008 werd in de lidstaten een veilig e-mailsysteem 

ingevoerd voor de overdracht van zaakgerelateerde 

informatie tussen nationale vertegenwoordigers en 

hun nationale autoriteiten.

Het zaakbeheersysteem werd uitgebreid met de resul-

taten van het E-POC III-project, dat mede door 

de Europese Commissie op grond van het AGIS-

kaderprogramma gefinancierd was. Daarnaast finan-

cierde Eurojust een reeks verbeteringen en investeer-

de zij een aanzienlijke hoeveelheid human resources in 

dit proces. Het resultaat een aanzienlijke upgrade die 

in 2009 gepresenteerd zal worden.

De faciliteiten voor videoconferenties zijn verder ver-

beterd. Eurojust kan fungeren als brug tussen verschil-

lende technische systemen in de lidstaten. Deze capa-

citeit is inmiddels opgenomen in de vergaderfaciliteiten 

van Eurojust en ondersteunt de simultane vertaling 
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van videoconferenties.Met het oog op de behandeling 
van zaken en de samenwerkings- en coördinatieactivi-
teiten is een voortdurende en goede toegang tot en het 
gebruik van het Schengen-informatiesysteem (SIS) 
voor Eurojust van het grootste belang. In de periode 
van december 2007 t/m december 2008 werd het 
systeem in totaal 229 keer door nationale vertegen-
woordigingen van Eurojust geraadpleegd. Dit leidde tot 
verschillende goede uitkomsten. Daarnaast werd door 
enkele nationale vertegenwoordigingen gemeld dat de 
gegenereerde operationele informatie wordt gecontro-
leerd in het SIS en dat een kruiscontrole met de nati-
onale autoriteiten enkele hits op nationaal niveau kon 
bevestigen. De door die vertegenwoordigingen aan de 
nationale autoriteiten verstrekte relevante informatie 
vergemakkelijkte bijvoorbeeld het opsporen en vervol-
gens aanhouden van enkele EAB-targets. Daarnaast 
verstrekt het SIS de volledige details van bepaalde 
zaken waarin twee of meer EAB's zijn uitgevaardigd 
tegen hetzelfde target. Deze informatie is zeer nuttig 
gebleken ter ondersteuning van de uitspraken van de 
rechters ten aanzien van welk EAB geïmplementeerd 
moest worden. SIS is daarnaast zeer nuttig voor het 
uitvoeren van een snelle zoekactie zonder de noodzaak 
meer formele verzoeken bij andere nationale vertegen-
woordigers in te dienen.

Publieke toegang tot documenten

Artikel 2, onder 1, van het Besluit tot het aannemen 
van voorschriften met betrekking tot de publieke toe-
gang tot documenten van Eurojust (Eurojust Decision 
to Adopt Rules Regarding Public Access to Eurojust 
Documents), dat op 13 juli 2004 door het College werd 
aangenomen, bepaalt dat „elke staatsburger van de 
Unie en elke (rechts)persoon die in een lidstaat ver-
blijft of daar zijn statutaire zetel heeft […] het recht 
van toegang tot documenten van Eurojust [heeft]”.

Tijdens het verslagjaar heeft Eurojust geen expliciete 
verzoeken voor toegang tot documenten ontvangen, 
maar wel een verzoek om administratieve informatie 
inclusief persoonsgegevens. Bijgevolg heeft Eurojust 
haar bepalingen inzake de toegang tot documenten 
en haar voorschriften inzake gegevensbescherming 
toegepast. In een poging het juiste evenwicht te vin-
den tussen de uiteenlopende belangen die op het spel 
stonden, heeft Eurojust de verzoeker gedeeltelijke 
toegang verschaft.
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Hoofden van eenheden en diensten van Eurojust (van links naar rechts): Diana Alonso Blas, Hoofd 
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tijdelijk Hoofd Begroting en Financiën, Jacques Vos, tijdelijk Administratief Directeur, Catherine Deboyser, Hoofd 

Juridische Dienst, Jon Broughton, Hoofd Informatiemanagement, Fátima Martins, EJN-Secretaris, Carla Garcia Bello, 

Secretaris van het College, Joannes Thuy, Persofficier, Yke Vranken Peeters, tijdelijk Hoofd Human Resources
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4  e x t e r n e  r e l a t i e s

Europees Parlement, Europese Raad en Europese 
Commissie

Eurojust bleef nauw samenwerken met de Europese 

instellingen. Bij Eurojust werden twee vergaderingen 

gehouden met het EU-Voorzitterschap (Trojka), het 

Secretariaat-Generaal van de Raad en de Europese 

Commissie. Er vonden besprekingen plaats over de 

voorbereiding van de invoering van het nieuwe Besluit 

betreffende Eurojust. Het Secretariaat-Generaal van 

de Raad en de Europese Commissie werden uitgeno-

digd voor een brainstormingsessie van het College van 

Eurojust over de impact van het nieuwe Besluit inzake 

het versterken van Eurojust.

Eurojust neemt regelmatig als waarnemer deel aan de 

Multidisciplinaire Groep Georganiseerde Criminaliteit 

(MDG), de Groep Juridische Informatica van de Raad 

(e-justitie) en de Horizontale Groep Drugs. Verder is 

Eurojust op ad-hocbasis uitgenodigd deel te nemen aan 

de vergaderingen van het Comité van artikel 36 (CATS), 

de Groep Samenwerking in Strafzaken (COPEN), waar-

onder de vergaderingen van de COPEN-Groep EAB-

deskundigen, de Groep Douanesamenwerking (GDS) en 

de Groep Terrorisme.

EU-partners

Europees Justitieel Netwerk

Het jaar 2008 werd voor het Europees Justitieel Netwerk 

(EJN) door twee zeer bijzondere feiten gemarkeerd. Op 

16 december 2008 Besluit 2008/976/JBZ betreffende 

het Europees Justitieel Netwerk door de Raad aangeno-

men. Dit Besluit versterkt de structuur van het EJN en 

zijn complementariteit met Eurojust.

Verder werd Eurojust uitgenodigd voor de viering 

van het tienjarige bestaan van het EJN, waarbij de 

Verklaring van Madeira werd aangenomen. Een van de 

belangrijkste doelstellingen van het EJN is de relatie 

met Eurojust en andere organisaties versterken.

Op 27 oktober 2008 werd een vergadering gehouden 

met EJN-coördinatoren en het College van Eurojust. 

Doel van deze vergadering was een informele discussie 

op te starten over de gezamenlijke toekomst van het 

EJN en Eurojust in het licht van de aanstaande Besluiten 

van de Raad inzake het versterken van Eurojust en 

inzake het EJN, over het oprichten van een nationaal 

coördinatiesysteem van Eurojust (ENCS) in EU-lidstaten 

en over de gemeenschappelijke taken van beide orga-

nisaties.

Europol

De operationele en strategische samenwerking met 

Europol kende een aanzienlijke vooruitgang.

Er werd een kanaal voor veilige informatie-uitwisseling 

in gebruik genomen. Na ondertekening op 29 septem-

ber 2008 van het Memorandum of Understanding over 

de equivalentietabel werd de beveiligde communicatie-

verbinding tussen Eurojust en Europol operationeel. Via 

deze beveiligde verbinding ontving Eurojust in 2008 140 

berichten van Europol. De operationele waarde van de 

beveiligde verbinding zou nog verder kunnen toenemen 

indien huidige beperkingen ten aanzien van het gebruik 

van de verbinding door nationale vertegenwoordigers 

van Eurojust en Europol-verbindingsbureaus werden 

weggenomen.

Eurojust en Europol bleven gezamenlijk werken aan 

verschillende projecten inzake JIT’s/GOT's (zie voor 

meer informatie over het handboek gemeenschap-

pelijke onderzoeksteams onder Gemeenschappelijke 

onderzoeksteams in hoofdstuk 2).  

Eurojust werd betrokken bij nog eens zes analysebe-

standen (AWF's) van Europol, waardoor het totale aan-

tal op 12 kwam. Dit is een bemoedigende ontwikkeling 

en om de effectieve samenwerking te verbeteren zou 

het gunstig zijn als Eurojust bij alle AWF's van Europol 

betrokken werd. Ter ondersteuning van de praktische 

aspecten van de samenwerking werd door Eurojust en 

Europol een „levend” document opgesteld en goedge-

keurd met de titel „Frequently Asked Questions (FAQ's) 

on AWF Association”. In het document worden de 

omvang van de samenwerking en de kenmerken van de 

informatie-uitwisseling verduidelijkt en wordt de toege-

voegde waarde van Eurojust vastgelegd.
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Eurojust bleef haar samenwerking met Europol in het 

kader van de behandeling van zaken verder ontwik-

kelen. In totaal werd Europol in 2008 bij 30 zaken van 

Eurojust ingeschakeld, met als resultaat een aantal 

succesvolle gezamenlijk gecoördineerde operaties in 

lidstaten. Deze hadden vooral betrekking op het ont-

mantelen van illegale immigratienetwerken. Een opmer-

kelijk voorbeeld daarvan is de operatie „Trufas”, waarbij 

vertegenwoordigers van Eurojust en Europol ter plaatse 

in de betrokken lidstaat gezamenlijk zorgden voor de 

coördinatie van politiële en justitiële acties (zie praktijk-

voorbeeld 5 in hoofdstuk 2).  

De bijdrage van Eurojust aan het OCTA-rapport werd in 

2008 meer doelgericht door de opname van een nieuw 

hoofdstuk over de aspecten van wederzijdse rechtshulp 

bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. 

Daarnaast organiseerde Eurojust in februari 2008 een 

strategische vergadering over „OCTA-prioriteiten en 

grensoverschrijdende vervolging” (zie hoofdstuk 2). 

Eurojust adviseerde Europol over zaken die verband 

houden met grensoverschrijdend toezicht op justitieel 

vlak. Ook leverde zij een bijdrage aan de door Europol 

uitgegeven dreigingsevaluatie voor de Russische geor-

ganiseerde criminaliteit (ROCTA).

Tegelijkertijd werd in 2008 ook een kans gemist. Het 

werk aan het nieuwe Europol-besluit en de wijzigingen 

van het Besluit inzake Eurojust boden de kans in de 

nieuwe teksten bepalingen op te nemen inzake de juri-

dische en structurele relatie tussen beide organisaties. 

Er werd echter op verschillende momenten politieke 

overeenstemming over de teksten bereikt, waardoor 

het niet mogelijk was een bepaling op te nemen dat 

Eurojust en Europol elkaar zouden moeten behande-

len als voorkeurspartners voor samenwerking. Om die 

reden werd, na goedkeuring van de Verklaring van de 

Raad in juni 2008, een taskforce opgericht met onder 

meer vertegenwoordigers van Eurojust en Europol om 

hun samenwerkingsovereenkomst van 2004 te wijzigen 

en de wederzijdse uitwisseling van informatie verder 

te verbeteren, vooral met betrekking tot de analysebe-

standen van Europol. Beide organisaties werkten samen 

aan de presentatie van een gezamenlijke concepttekst 

en toelichting op de taskforce die eind 2008 werd 

gehouden. Men hoopt dat de overeenkomst begin 2009 

getekend zal worden.

Europees Bureau voor Fraudebestrijding

Eurojust realiseerde in 2008 een belangrijk doel met 

de ondertekening op 24 september van de praktische 

overeenkomst inzake samenwerkingsregelingen tussen 

Eurojust en OLAF.  

Deze praktische overeenkomst zet de regelingen inzake 

operationele samenwerking tussen Eurojust en OLAF 

De heren Brüner en Lopes da Mota tijdens de ondertekeningsceremonie voor de praktische overeenkomst over 

samenwerkingsregelingen tussen Eurojust en OLAF
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uiteen in de strijd tegen fraude, corruptie en andere 

misdrijven die de financiële belangen van de Europese 

Unie schaden. De overeenkomst is van toepassing op 

de werkregelingen met het oog op een hechtere en 

verbeterde samenwerking en bevat bepalingen voor de 

uitwisseling van algemene en persoonsgegevens. 

Men hoopt dat de overeenkomst een effectievere 

samenwerking in operationele zaken van gemeenschap-

pelijk belang zal stimuleren. Waar mogelijk moeten 

kansen om obstakels voor de samenwerking op nati-

onaal of organisatorisch niveau weg te nemen, benut 

worden.

Eurojust ontmoette haar collega's van OLAF bij vier 

gelegenheden in 2008 en boekte gestage vorderingen 

bij het in kaart brengen van praktische manieren om de 

samenwerking te verbeteren.  

Er werden vier uitwisselings-/studiebezoeken gehouden 

om de deelnemers beter bewust te maken van de taken 

en doelstellingen van elk van de organisaties en van 

mogelijke gebieden van verdere samenwerking. OLAF 

werd bij vijf zaken betrokken en woonde drie coördina-

tievergaderingen bij Eurojust en één in een lidstaat bij.

De Voorzitter van Eurojust en de Directeur-Generaal 

van OLAF kwamen in 2008 net als eerdere jaren twee 

keer bij elkaar om de voortgang met betrekking tot 

gezamenlijke doelstellingen te bespreken.

Eurojust en OLAF organiseerden een gezamenlijke 

conferentie over de internationale dimensie van fraude 

en corruptie, die op 3 en 4 maart in Den Haag werd 

gehouden. Deelnemers waren onder meer officieren van 

justitie/procureurs, rechters en hoge functionarissen 

van bevoegde nationale autoriteiten van alle lidstaten, 

alsmede verbindingsofficieren uit de Verenigde Staten 

en Noorwegen.

Verbindingsmagistraten

Het beleid van Eurojust blijft gericht op het stimuleren 

van contacten op operationeel niveau met verbindings-

magistraten.  

Verschillende door Eurojust georganiseerde coördi-

natievergaderingen werden bijgewoond door de ver-

bindingsmagistraten om te trachten betere resultaten 

te bereiken in zaken waarbij meer dan twee landen 

betrokken waren. Eurojust heeft de ervaring dat verbin-

dingsmagistraten die door EU-lidstaten in niet-lidstaten 

gedetacheerd zijn in veel zaken kunnen bijdragen aan 

het operationele werk. 

Netwerken

Europees Netwerk voor Justitiële Opleidingen

Op 7 februari 2008 werd een Memorandum of 

Understanding getekend met het Europees Netwerk 

voor Justitiële Opleidingen (EJTN). Doel daarvan is de 

samenwerking tussen beide organisaties te verbeteren 

door het mogelijk te maken aankomende rechters en 

officieren van justitie/procureurs uit de lidstaten bij 

Eurojust te detacheren om hen vertrouwd te maken met 

de taken, functies en werkzaamheden van Eurojust. 

Daarnaast kunnen andere vormen van samenwerking 

die verband houden met justitiële opleidingen in over-

weging worden genomen.

Genocidenetwerk

Elk jaar organiseert het EU-voorzitterschap een verga-

dering van het Europees netwerk van aanspreekpunten 

met betrekking tot personen die verantwoordelijk zijn 

voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en 

oorlogsmisdrijven, het zogenoemde genocidenetwerk, 

dat ingevolge een Besluit van de Raad van 13 juni 2002 

is opgericht.

Deze vergaderingen, die sinds 2004 bij Eurojust worden 

gehouden, worden bijgewoond door vertegenwoor-

digers van de lidstaten, het Internationaal Strafhof 

(ICC), het Internationaal Strafrechtelijk Tribunaal voor 

het voormalig Joegoslavië (ICTY), het Internationaal 

Strafrechtelijk Tribunaal voor Rwanda, Eurojust, de 

Europese Commissie, het Secretariaat-Generaal van de 

Raad en Interpol.

Eurojust was op 17 en 18 maart 2008 gastheer van 

de vijfde vergadering van dit genocidenetwerk. In het 

kader van besprekingen over het nieuwe Besluit betref-

fende Eurojust werd tijdens die vergadering gediscus-

sieerd over de locatie van het secretariaat van het 

genocidenetwerk.
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Internationale organisaties en organen

Eurojustice 

Net als in voorgaande jaren werd Eurojust uitgenodigd 

de conferentie van Eurojustice bij te wonen, dit jaar 

van 29 september tot 1 oktober in Edinburgh. Tijdens 

de conferentie werd het idee geopperd om een forum 

voor procureurs-generaal en directeuren van vervol-

gingsautoriteiten van EU-lidstaten te creëren en werd 

Eurojust bedankt voor haar toezegging steun te ver-

lenen aan het organiseren van vergaderingen van dat 

forum. Geconcludeerd werd dat Eurojust beleidsmakers 

een bredere basis kan bieden voor het vaststellen van 

prioriteiten en gemeenschappelijke tendensen op het 

vlak van strafrecht in de EU.  

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), een netwerk van contactpersonen voor 

justitiële samenwerking van landen in Midden- en Zuid-

Amerika, is een belangrijke partner van Eurojust bij de 

aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. 

In juni 2007 stemde Eurojust met vertegenwoordi-

gers van IberRed in om te onderhandelen over een 

Memorandum of Understanding (MoU). Deze onderhan-

delingen werden in 2008 gevoerd en bevinden zich nu 

in de eindfase. Het MoU met IberRed zal een belangrijke 

stap zijn voor de versterking van de relaties met de 

landen in Midden- en Zuid-Amerika, omdat het con-

cept onder meer voorziet in de bevordering van directe 

contacten, uitwisseling van ervaringen, uitwisseling van 

informatie van niet-operationele aard en deelname aan 

strategische vergaderingen. In 2008 werden zes zaken 

waarbij landen uit Midden- en Zuid-Amerika betrokken 

waren aan het College van Eurojust voorgelegd.

International Association of Prosecutors 

Eurojust is institutioneel lid van de International 

Association of Prosecutors (IAP), een wereldwijde orga-

nisatie van officieren van justitie/procureurs uit meer 

dan 130 landen uit de hele wereld.  

In het kader van de 8e Europese regionale IAP-

conferentie over haatmisdaden die in Den Haag werd 

gehouden, bracht een groep van 50 officieren van 

justitie/procureurs, rechters en beleidsadviseurs op 

13 maart een bezoek aan Eurojust om meer te leren 

over de coördinatie van onderzoeken en vervolging op 

EU-niveau.  

Eurojust nam ook deel aan de 13e jaarlijkse IAP-

conferentie met de titel „New Technologies in Crime and 

Prosecution: Challenges and Opportunities” en aan de 

algemene vergadering, beide van 27 tot 31 augustus 

in Singapore. Eurojust was voorzitter van de workshop 

over jurisdictiegeschillen met betrekking tot computer-

criminaliteit en kreeg de kans contacten en netwerken 

met vervolgingsautoriteiten uit verschillende landen in 

de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit te 

versterken.

De huidige voorzitter van het IAP is François Falletti, 

die van 1 september 2008 t/m 31 juli 2008 namens 

Frankrijk nationaal vertegenwoordiger bij Eurojust was.

Niet-lidstaten

Het is van belang dat Eurojust met buurlanden en 

andere partners over de hele wereld samenwerkt in de 

strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Ook in 2008 

was de versterking van haar relaties met landen buiten 

de Europese Unie een van de prioriteiten van Eurojust.  

Contactpersonen

In 2008 had Eurojust 31 contactpersonen in 23 niet-

lidstaten en werkte zij via deze contactpersonen regel-

matig aan zaken waarbij niet-EU-landen betrokken 

waren. De landen waarin Eurojust over contactper-

sonen beschikt, zijn: Albanië, Argentinië, Bosnië en 

Herzegovina, Canada, Egypte, IJsland, Israël, Japan, 

Kroatië, Liechtenstein, Moldavië, Mongolië, Montenegro, 

Noorwegen, Oekraïne, de Russische Federatie, 

Servië, Singapore, Thailand, Turkije, de Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië, de Verenigde 

Staten en Zwitserland.  

Samenwerkingsovereenkomsten

Noorwegen

Op 28 april 2005 is er een samenwerkingsovereenkomst 

met het Koninkrijk Noorwegen getekend.

Er is een Noorse verbindingsofficier bij Eurojust gede-

tacheerd, die regelmatig participeert in het werk van 

Eurojust en in zaken waarbij Noorwegen betrokken is. 
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In 2008 registreerde de Noorse verbindingsofficier 30 
zaken, waarvan er 29 operationeel waren. De Noorse 
verbindingsofficier organiseerde vijf coördinatieverga-
deringen en woonde er zeven bij. Noorwegen was in 24 
zaken het aangezochte land.

IJsland

Op 2 december 2005 is een overeenkomst met de 
Republiek IJsland getekend. In 2008 werkte Eurojust 
aan twee zaken waarbij IJsland betrokken was. Omdat 
IJsland geen verbindingsofficier bij Eurojust gedeta-
cheerd heeft, vindt de samenwerking nog steeds plaats 
via contactpersonen.

Verenigde Staten

Sinds de ondertekening van de overeenkomst tussen 
de Verenigde Staten en Eurojust in november 2006 is 
de samenwerking sterk verbeterd. Nadat de overeen-
komst in januari 2007 van kracht werd, detacheerden 
de Amerikaanse autoriteiten een verbindingsofficier 
bij Eurojust. Deze detachering was essentieel voor 
de intensieve samenwerking tussen Eurojust en de 
Amerikaanse autoriteiten. In 2008 waren de Verenigde 
Staten betrokken bij 27 zaken en woonden zij 11 coör-
dinatievergaderingen bij. De Amerikaanse verbindings-
officier registreerde in 2008 geen zaken.

Met het oog op een verbeterde samenwerking tus-
sen de Amerikaanse autoriteiten en Eurojust, evenals 
tussen de nationale autoriteiten van lidstaten en de 
Amerikaanse autoriteiten, organiseerde Eurojust samen 
met de Verenigde Staten en de Commissie in november 
2008 een conferentie over de toepassing van Europees-
Amerikaanse overeenkomsten over wederzijdse rechts-
hulp en uitleveringen. Deze werd bijgewoond door hoge 
functionarissen van de Amerikaanse overheid en de 

centrale en justitiële autoriteiten van de lidstaten. De 

conferentie had tot doel de deelnemers beter bewust te 

maken van de bijzonderheden van de rechtssystemen 

in de Verenigde Staten en de lidstaten en hindernissen 

voor praktische samenwerking te overwinnen.

Kroatië

Na onderhandelingen in 2007 werd op 9 november 2007 

een overeenkomst met Kroatië gesloten en goedge-

keurd door de Raad voor justitie en binnenlandse zaken. 

De overeenkomst, die nog niet van kracht is geworden, 

voorziet onder meer in de mogelijkheid een Kroatische 

verbindingsofficier bij Eurojust te detacheren. In 2008 

kreeg het College vier zaken waarbij Kroatië betrokken 

was.

De overeenkomst wordt van kracht zodra beide partijen 

elkaar schriftelijk in kennis stellen dat alle interne pro-

cedures zijn afgerond.

Zwitserland

Nadat Zwitserland in 2006 had ingestemd met de 

start van onderhandelingen met Eurojust over een 

samenwerkingsovereenkomst, werden in 2007 en 2008 

formele onderhandelingen gevoerd. De overeenkomst 

werd op 27 november 2008 ondertekend en voorziet 

onder meer in de mogelijkheid een Zwitserse verbin-

dingsofficier bij Eurojust te detacheren. Tot nu toe vindt 

de samenwerking met Zwitserland nog via contactper-

sonen plaats. In 2008 was Zwitserland betrokken bij 26 

zaken en woonde het 10 coördinatievergaderingen bij.  

De overeenkomst wordt van kracht zodra beide partijen 

elkaar schriftelijk in kennis stellen dat alle interne pro-

cedures zijn afgerond.

Ondertekeningsceremonies voor samenwerkingsovereenkomsten met de Zwitserse Confederatie (links) en de Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië (rechts).
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Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Als kandidaat-lidstaat stond de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië in 2008 op Eurojusts prioriteiten-
lijst voor een overeenkomst. Nadat het land zijn wet-
geving inzake gegevensbescherming rond had, werden 
onderhandelingen gevoerd die in april 2008 werden 
afgerond. Op 28 november 2008 werd een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst voorziet 
onder meer in de mogelijkheid een verbindingsofficier 
bij Eurojust te detacheren.

De overeenkomst wordt van kracht zodra beide partijen 
elkaar schriftelijk in kennis stellen dat alle interne pro-
cedures zijn afgerond.

Russische Federatie

Na twee onderhandelingsronden met de Russische 
Federatie in 2006, werden de onderhandelingen in 
2008 voortgezet. Tijdens de vergadering van de twee 
delegaties in juli 2008 werden alle openstaande vra-
gen, voortvloeiend uit verschillen in de rechtssystemen, 
besproken. Enkele belangrijke kwesties zijn nog niet 
opgelost, waaronder de kwestie van de gegevensbe-
scherming. Er zijn verdere onderhandelingen nodig om 
deze nog openstaande punten op te lossen.  

Oekraïne

De reeds begonnen onderhandelingen konden niet wor-
den voortgezet als gevolg van onopgeloste problemen 

met de gegevensbescherming. Zodra de nodige voor-
uitgang is geboekt, zullen de onderhandelingen worden 
hervat.

Overige niet-lidstaten

In 2008 bleef Eurojust haar relaties met andere lan-
den, met name de Westelijke Balkan, ontwikkelen, 
terwijl zij tevens een bijdrage leverde aan lopende 
regionale EU-projecten en  initiatieven. Ook werden 
vanuit landen over de hele wereld studiebezoeken aan 
Eurojust gebracht. Met het oog op het starten van 
formele onderhandelingen over samenwerkingsover-
eenkomsten brachten delegaties uit de volgende landen 
studiebezoeken aan Eurojust: Moldavië, Montenegro, 
Israël, Liechtenstein en Kaapverdië. Studiebezoeken 
van delegaties uit Servië, Bosnië en Herzegovina, en 
Azerbeidzjan zijn besproken en gepland voor 2009. In 
2008 ontving Eurojust officieren van justitie/procureurs 
uit Korea en Oekraïne, die langere tijd bij Eurojust ver-
bleven om meer te weten te komen over Eurojust en 
haar werk. In november 2008 was Eurojust gastheer 
voor een tactische vergadering met de MEDA-landen 
(Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, 
Palestijnse gebieden, Syrië en Tunesië) om de justitiële 
samenwerking te verbeteren en deze landen aan te 
moedigen om contactpersonen voor Eurojust te benoe-
men.

Tiende verjaardag van het EJN, Madeira, Portugal
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5  n i e U w  B e s l U i t  B e t r e f f e n d e  e U r o j U s t

Op 16 december 2008 werd door de Raad van Ministers 

het Besluit inzake het versterken van Eurojust aange-

nomen, tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betref-

fende de oprichting van Eurojust, om de strijd tegen 

ernstige criminaliteit te versterken.  

De Raad gaf blijk van een sterke steun voor Eurojust 

en betrok ons als waarnemer bij de besprekingen. 

Het nieuwe Besluit kwam in minder dan een jaar tot 

stand, naar aanleiding van een initiatief dat bij het 

begin van het Sloveense voorzitterschap in januari 

2008 ter bespreking werd voorgelegd door een groep 

van veertien lidstaten. Het voorstel volgde op gedetail-

leerde besprekingen over de toekomst van Eurojust, 

die in september 2006 met de conferentie in Wenen 

waren begonnen en in 2007 werden voortgezet met de 

Mededeling van de Commissie inzake de toekomst van 

Eurojust en het EJN en de conferentie van Lissabon.  

Lidstaten moeten hun nationale wetgeving uiterlijk twee 

jaar na publicatie in het Publicatieblad van de EU in 

overeenstemming brengen met het nieuwe Besluit. Met 

het oog op het stimuleren van een tijdige implementatie 

in alle lidstaten en de coördinatie van de implementatie 

op nationaal niveau, is Eurojust het laatste kwartaal 

van 2008 samen met de EU-voorzitterschappen, het 

Secretariaat van de Raad en de Europese Commissie 

begonnen aan het opstellen van een implementatieplan.

Het nieuwe Besluit betreffende Eurojust introduceert 

vijf belangrijke gebieden om de rol en capaciteiten van 

Eurojust te versterken.  

1.  Verbetering van de operationele capaciteiten van 

Eurojust

De positie van de nationale vertegenwoordigers wordt 

versterkt. De ambtstermijn van een nationale vertegen-

woordiger bedraagt ten minste vier jaar en kan worden 

verlengd.  

Om een voortdurende en effectieve bijdrage aan het 

realiseren van de doelstellingen van Eurojust te garan-

deren, is de vaste werkplek van de nationale vertegen-

woordiger op de zetel van Eurojust en wordt elke natio-

nale vertegenwoordiger bijgestaan door één adjunct en 

door een andere persoon die als medewerker fungeert.  

Er zal een coördinatie met oproepdienst (On-Call 

Coordination — OCC) worden opgezet die te allen tijde 

verzoeken om justitiële samenwerking in ontvangst kan 

nemen en kan verwerken.  

2. Versterking van de bevoegdheden van Eurojust

Eurojust krijgt meer taken. Nationale vertegenwoordi-

gers die namens Eurojust handelen, zijn bevoegd nati-

onale autoriteiten te verzoeken speciale onderzoeks-

maatregelen te treffen en/of andere voor de opsporing 

of de vervolging gerechtvaardigde maatregelen te 

treffen.  

Als Eurojust als College optreedt, heeft zij de bevoegd-

heid schriftelijke niet-bindende adviezen te verstrekken 

om gevallen van jurisdictiegeschillen op te lossen en 

tevens wanneer herhaalde weigeringen of moeilijkhe-
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den met de tenuitvoerlegging van verzoeken om justi-

tiële samenwerking aan Eurojust worden gemeld, bij-

voorbeeld met instrumenten waarmee uitvoering wordt 

gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning.

Om voor de nationale vertegenwoordigers een vergelijk-

baar bevoegdheidsniveau te creëren, worden de bevoegd-

heden die hun in hun hoedanigheid van nationale autoriteit 

worden verleend in nieuwe bepalingen vastgelegd.

Zij dienen minimaal de bevoegdheid te hebben om 

verzoeken om justitiële samenwerking in ontvangst te 

nemen, door te zenden, de tenuitvoerlegging ervan te 

vergemakkelijken en hierop toe te zien, alsmede dien-

aangaande aanvullende informatie te verstrekken.  

Mits met instemming van de bevoegde nationale auto-

riteit mogen zij de volgende bevoegdheden uitoefenen: 

het verstrekken en ten uitvoer leggen van verzoeken 

om justitiële samenwerking, het in hun lidstaat gelasten 

van onderzoeksmaatregelen die als nodig worden aan-

gemerkt tijdens door Eurojust belegde coördinatiever-

gaderingen en het toestaan en controleren van gecon-

troleerde afleveringen in hun lidstaat. In dringende 

gevallen, wanneer zij de bevoegde nationale autoriteit 

niet snel genoeg kunnen achterhalen of contacteren, 

zijn de nationale vertegenwoordigers eveneens bevoegd 

gecontroleerde afleveringen toe te staan en te coördine-

ren, en verzoeken uit te voeren.  

Wanneer het verlenen van bevoegdheden die in overleg 

met een bevoegde nationale autoriteit of in dringende 

gevallen worden uitgeoefend strijdig is met grondwet-

telijke voorschriften of essentiële kenmerken van het 

nationale strafrechtelijke bestel, moet de nationale verte-

genwoordiger ten minste de bevoegdheid hebben om een 

voorstel voor te leggen aan de nationale autoriteit die voor 

de uitoefening van deze bevoegdheden bevoegd is.  

3. Verbetering van informatie-uitwisseling

Lidstaten dienen Eurojust te informeren over zaken 

waarbij ten minste drie lidstaten direct betrokken zijn 

en waarvoor verzoeken om justitiële samenwerking zijn 

toegezonden aan ten minste twee lidstaten en wanneer 

een van de volgende mogelijkheden van toepassing 

is: (a) er zijn concrete aanwijzingen over de betrok-

kenheid van een criminele organisatie, (b) de zaak 

heeft een ernstige grensoverschrijdende dimensie, of 

(c) het gaat om een van de volgende strafbare feiten: 

mensenhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, drugshandel, handel in vuurwapens, 

corruptie, fraude waardoor de financiële belangen van 

de Europese Gemeenschappen worden geschaad of 
eurovalsemunterij.  

Nationale vertegenwoordigers zijn eveneens bevoegd 
informatie van hun nationale autoriteiten in ontvangst 
te nemen over de oprichting van JIT’s/GOT's, gevallen 
van jurisdictiegeschillen, gecontroleerde afleveringen en 
herhaalde moeilijkheden of weigeringen met betrekking 
tot de tenuitvoerlegging van verzoeken om justitiële 
samenwerking.

4.  Versterking van de samenwerking met nationale 
autoriteiten en EJN-aanspreekpunten

Om het draagvlak van Eurojust in de verschillende landen 
te versterken, voorziet het nieuwe Besluit in de oprichting 
van een nationaal coördinatiesysteem van Eurojust (ENCS) 
met het oog op de coördinatie van de werkzaamheden van 
de nationale correspondent voor Eurojust, de nationale 
correspondent voor terrorismebestrijding, de nationale 
correspondent voor het EJN en maximaal drie andere aan-
spreekpunten van het EJN, alsmede de aanspreekpunten 
van andere Europese netwerken.   

Andere doelstellingen van het ENCS zijn: ervoor zorg 
dragen dat het zaakbeheersysteem op efficiënte en 
betrouwbare wijze informatie ontvangt; helpen bepa-
len of een zaak met bijstand van Eurojust of het EJN 
moet worden behandeld; nauwe betrekkingen met de 
nationale Europoleenheid onderhouden; en de natio-
nale vertegenwoordiger helpen bepalen welke nationale 
autoriteiten bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van 
verzoeken.  

5.  Verbetering van relaties met voorkeurspartners en 
niet-lidstaten

Het nieuwe Besluit voorziet in een wettelijk kader 
voor de versterking van de relaties tussen Eurojust en 
andere partners, zoals het EJN, Europol, OLAF, Frontex, 
SitCen en Interpol. Daarnaast bepaalt het dat de secre-
tariaten van de netwerken voor gemeenschappelijke 
onderzoeksteams en genocide deel gaan uitmaken van 
het personeel van Eurojust.  

Een nieuw aspect is de mogelijkheid voor Eurojust om 
verbindingsmagistraten te detacheren in niet-lidstaten, 
mits er een samenwerkingsovereenkomst met die lan-
den is gesloten.  

Ten slotte is Eurojust bevoegd de tenuitvoerlegging 
van verzoeken om justitiële samenwerking aan en van 
niet-lidstaten te coördineren met toestemming van de 
betrokken lidstaten. 
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6   f o l l o w - U p  V a n  d e  c o n c l U s i e s  
V a n  d e  r a a d

Op 18 april 2008 nam de JBZ-Raad conclusies aan over 
het zesde jaarverslag van Eurojust (EU-document 8062 
van 4 april 2008). De Raad formuleerde ook richtlijnen 
en taken die in overweging genomen zouden moeten 
worden door Eurojust, de lidstaten en anderen.

Sinds 2006 geven wij in ons jaarverslag een overzicht 
van de stand van zaken wat betreft de implementatie 
van de conclusies van de Raad en meer in het bijzonder 
van de belangrijkste richtlijnen en taken voor Eurojust. 
Hieronder is dit overzicht opgenomen voor 2008.

onderwerp richtlijnen en taken voor 
eurojust

stand van zaken wat betreft implementatie

 Cijfers behandelde 
dossiers/beoordeling 
aantal zaken

Toespitsen op taken die ernstige 
transnationale criminaliteit betreffen 
en waarbij coördinatie vereist is.

Bijdragen aan de besprekingen inzake 
de versterking van de capaciteiten van 
Eurojust om de activiteiten van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
te coördineren.

Eurojust werd uitgenodigd deel te nemen aan de 
onderhandelingen over het gewijzigde Besluit betreffende 
Eurojust. De werkgroep COPEN bracht tijdens de 
onderhandelingen een bezoek aan Eurojust. Het nieuwe 
Besluit betreffende Eurojust voorziet in verbeteringen 
van de informatie-uitwisseling en versterking van de 
samenwerking met nationale autoriteiten en EJN-
aanspreekpunten, waardoor Eurojust beter in staat wordt 
gesteld om zich te richten op ernstige en multilaterale 
strafzaken en deze te coördineren.

De beoordeling van de kwaliteit van 
de zaken voortzetten.  

Het onderscheid tussen standaard- en complexe 
zaken is gehandhaafd en daarnaast worden andere 
statistieken gebruikt om de aard en complexiteit van 
behandelde zaken te illustreren (zie hoofdstuk 2). 
In het werkprogramma voor 2009 is voorzien in het 
opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke gids voor 
de behandeling van zaken. Deze zal mogelijk richtlijnen 
bevatten voor het als tijdelijke werkbestanden in het 
CMS registreren van activiteiten die momenteel over het 
algemeen niet geregistreerd worden.  

 Gebruik van de 
bevoegdheden van 
Eurojust krachtens 
artikel 6 en 7

Voortgaan met de proactieve aanpak 
bij de coördinatie op het gebied van 
onderzoek en vervolging, om aldus 
de bevoegde nationale autoriteiten 
te helpen optimale resultaten te 
bereiken. 

Het aantal verzoeken krachtens artikel 6 (a), nam dit 
jaar toe. Maar Eurojust maakte nog slechts in heel 
weinig gevallen formeel gebruik van haar bevoegdheden.  

Het nieuwe Besluit betreffende Eurojust voorziet in 
het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het 
versterken van de bevoegdheden van de nationale 
vertegenwoordigers en het College, waarbij de 
mogelijkheid van een proactieve benadering van 
coördinerende onderzoeken en vervolgingen wordt 
vergroot.

De toegenomen betrokkenheid van Eurojust bij de 
analysebestanden van Europol en de verbeterde 
algemene samenwerking tussen beide organisaties 
vormen een basis voor een betere ondersteuning van 
de nationale autoriteiten. De door Eurojust benoemde 
deskundigen namen deel aan operationele vergaderingen 
en wederzijdse informatie-uitwisseling. Analisten van 
Europol namen ook aan coördinatievergaderingen deel. 
Bij verschillende operaties werd overeenstemming 
bereikt over gecoördineerde acties in complexe zaken. 
De justitiële steun voor de analysebestanden van Europol 
wordt erkend als uitermate belangrijk voor de proactieve 
doelstellingen van zowel Europol als Eurojust. 
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onderwerp richtlijnen en taken voor 
eurojust

stand van zaken wat betreft implementatie

De analysecapaciteit voor de 
gegevensverwerking verbeteren met 
het oog op een proactieve rol bij 
het stimuleren van samenwerking 
bij en coördinatie van onderzoeken 
en vervolgingen tussen de nationale 
justitiële autoriteiten of andere 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten. 

Het CMS maakt analyses op basis van cross-referencing 
per zaak mogelijk. Om de invoer van gegevens in het 
CMS te verbeteren, is een nieuwe versie van het CMS 
geïnstalleerd. Daarnaast heeft een volgend project, 
E-POC III+, tot doel de bruikbaarheid van de software 
te verbeteren om een hogere kwantiteit en kwaliteit 
van gegevensverwerking mogelijk te maken. Er zijn 
nieuwe zaakbeheerassistenten geworven en er zijn 
trainingssessies gehouden voor CMS-gebruikers om de 
kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

De verbeterde samenwerking met Europol maakt 
enerzijds de ontwikkeling mogelijk van analysecapaciteit 
die een aanvulling vormt op de analyse door Europol. 
Anderzijds stelt zij Eurojust in staat haar rol te 
vervullen bij het proactief stimuleren van internationale 
samenwerking en coördinatie.

Nieuwe IT-functies IT-functies zoals 
videoconferentiesystemen en 
beveiligde communicatie met Europol 
en lidstaten ten volle benutten voor 
de uitwisseling van informatie en de 
intensivering van de samenwerking. 

Na een proefproject met Slowakije is het gebruik 
van beveiligde e-mailfaciliteiten vanuit de nationale 
vertegenwoordigingen naar autoriteiten in de lidstaten 
uitgebreid met een project dat tot doel heeft de 
aansluiting van de lidstaten te verbeteren. In november 
2008 beschikten 22 lidstaten over een verbinding. 
Dankzij dit e-mailsysteem kunnen documenten veilig, 
snel en efficiënt worden verzonden.

Eurojust heeft de noodzakelijke hardware aangeschaft 
voor geavanceerde videoconferentiemogelijkheden. De 
apparatuur is aan de hele organisatie ter beschikking 
gesteld. Nu kunnen de faciliteiten voor simultane 
vertalingen in combinatie met de apparatuur voor 
videoconferenties worden gebruikt. 

Evaluatie en analyse 
van met dossiers 
verband houdende 
activiteiten

Het potentieel op het gebied 
van het analyseren van met 
dossierbehandeling verband houdende 
activiteiten benutten.

Expertise inzake de beste praktijken 
en eventuele oplossingen verspreiden 
onder beroepsbeoefenaars.

De samenwerking tussen Eurojust en Europol inzake 
analysegegevens is verbeterd, zowel op strategisch als 
op operationeel vlak. De verbeterde kennis van elkaars 
werkwijzen heeft geleid tot een beter inzicht in de 
verschillende aandachtspunten en in het aanvullende 
karaker van de analyseverslagen van Eurojust en die 
van Europol. De strategische en operationele analyses 
van Eurojust waren gericht op problemen met en 
instrumenten voor justitiële samenwerking en op 
diepgaand onderzoek van justitiële gegevens. Eurojust 
ontwikkelt momenteel haar evaluatie-instrumenten en 
haar concepten voor de verspreiding van kennis en 
goede praktijken op het gebied van de behandeling van 
zaken en daaraan gerelateerde activiteiten.

Behalve tijdens door Eurojust georganiseerde 
coördinatie- en tactische vergaderingen worden kennis, 
expertise en goede praktijken bijvoorbeeld verspreid 
via het JIT/GOT-handboek en tijdens strategische 
conferenties. Samen met Europol organiseerde Eurojust 
onder meer een gezamenlijke strategische vergadering 
over „OCTA-prioriteiten en grensoverschrijdende 
vervolging”. De conclusies in het eindverslag van 
die vergadering hadden betrekking op terugkerende 
problemen of hindernissen voor grensoverschrijdende 
justitiële samenwerking. De conclusies van het rapport 
werden in mei 2008 ingediend bij de Raad.
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onderwerp richtlijnen en taken voor 
eurojust

stand van zaken wat betreft implementatie

Analyses verstrekken aan Europol als 
bijdrage aan de dreigingsevaluatie 
voor georganiseerde criminaliteit 
(OCTA).

Eurojust leverde een bijdrage aan de OCTA van Europol 
met de opname van een hoofdstuk dat specifiek 
betrekking had op problemen met wederzijdse rechtshulp 
en gebaseerd was op de bevindingen van de strategische 
vergadering en over de OCTA.  

Daarnaast leverde Eurojust bijdragen aan de ROCTA 
van Europol en het TE-SAT-rapport, met zowel een 
kwantitatieve als kwalitatieve analyse van de door 
Eurojust behandelde zaken. 

Netwerken van 
contactpunten 
met betrekking tot 
computercriminaliteit 
en centrale 
contactpunten voor 
vermiste personen.

Coördineren met andere internationale 
organisaties of instanties die 
op betrokken gebieden actief 
zijn, teneinde dubbel werk en 
overlappingen te voorkomen.

Tijdens een door Eurojust in Athene georganiseerde 
strategische vergadering over computercriminaliteit 
spraken de vertegenwoordigers van de lidstaten, 
waaronder nationale contactpersonen voor 
computercriminaliteit, de VS, de Europese Commissie, 
UNODC, de Raad van Europa, Europol en Cybex 
over onderwerpen die verband houden met 
computercriminaliteit. Zo kregen de deelnemers meer 
inzicht in het bestaan, de organisatie en doelstellingen 
van het 24/7-netwerk, dat is opgericht onder 
auspiciën van de Raad van Europa, en het aanvullende 
werk van Eurojust in zaken waarin sprake is van 
computercriminaliteit.

De rol van de contactpersoon van Eurojust voor 
kinderbescherming werd in 2008 door Eurojust 
vastgelegd met het oog op het creëren van een nauwe 
samenwerking met andere bevoegde organisaties en 
organen op het gebied van kinderbescherming. De 
contactpersoon heeft een samenwerking opgezet met 
Europol, Interpol, UNODC, de Commissie en de Europese 
Coalitie tegen commerciële seksuele uitbuiting van 
kinderen op internet.  

Niet-lidstaten De externe betrekkingen verder 
ontwikkelen en met derde landen 
samenwerkingsovereenkomsten sluiten 
die onder meer duidelijke bepalingen 
inzake gegevensbescherming 
bevatten.

Met Zwitserland en de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië werden in november 2008 
samenwerkingsovereenkomsten getekend.

In november 2008 werd er ook een conferentie 
gehouden over de voorbereidingen voor de 
inwerkingtreding van de overeenkomsten over uitlevering 
en wederzijdse rechtshulp tussen de EU en de VS, 
georganiseerd door de VS, de Europese Commissie en 
Eurojust.

De onderhandelingen met de Russische Federatie lopen 
nog; in juli werd een vergadering gehouden.  

De onderhandelingen met Oekraïne konden niet worden 
voortgezet als gevolg van onvoldoende wetgeving over 
gegevensbescherming.

Eurojust ontving officieren van justitie/procureurs uit 
Oekraïne en Korea voor lange studiebezoeken.

Liechtenstein, Montenegro, Kaapverdië, de Republiek 
Servië en Israël gaven te kennen onderhandelingen voor 
samenwerkingsovereenkomsten te willen starten.  

Delegaties uit Liechtenstein, Montenegro, Kaapverdië en 
Moldavië brachten studiebezoeken aan Eurojust met het 
doel formele onderhandelingen te starten. Al deze landen 
staan al op de prioriteitenlijst voor onderhandelingen in 
2009. 
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onderwerp richtlijnen en taken voor 
eurojust

stand van zaken wat betreft implementatie

Met Bosnië en Herzegovina werden de contacten 
geïntensiveerd met het oog op de verdere ontwikkeling 
van de bestaande relaties.

Er werd een tactische vergadering met MEDA-
landen georganiseerd om de justitiële samenwerking 
te verbeteren en MEDA-landen te stimuleren 
contactpersonen voor Eurojust te benoemen.

Eurojust - OLAF Werkafspraken maken met OLAF. In september 2008 werd een praktische overeenkomst 
inzake samenwerking tussen Eurojust en OLAF getekend.

Informatie-uitwisseling 
tussen Eurojust en 
Europol

De informatie-uitwisseling verder 
intensiveren.

Er is sprake van een intensievere samenwerking 
tussen beide organisaties, zowel op het gebied van 
analysebestanden van Europol als in het algemeen. 
Daarnaast is er, na goedkeuring van de Verklaring van 
de Raad in juni 2008, door het EU-voorzitterschap een 
taskforce opgericht met onder meer vertegenwoordigers 
van Eurojust en Europol om de samenwerking tussen 
beide organisaties verder te verbeteren, vooral in 
het kader van de analysebestanden van Europol, 
door hun samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. 
Beide organisaties hebben samengewerkt aan een 
gezamenlijke concepttekst en toelichting en deze 
gepresenteerd aan de taskforce.

Met betrekking tot de betrokkenheid van Eurojust bij de 
analysebestanden van Europol is een gezamenlijke gids 
opgezet op basis van het huidige juridische kader en 
praktische ervaring.  

Daarnaast zijn goede praktijken voor de interne 
organisatie bij Eurojust in kaart gebracht, zijn er 
contactpersonen benoemd en hebben deskundigen 
van Eurojust zich ontfermd over de informatie van de 
analysebestanden van Europol.

De beveiligde communicatieverbinding werd 
operationeel, met als resultaat een veilige overdracht 
van operationele, strategische en technische informatie 
op basis van de Europol-Eurojust-overeenkomst.

Eurojust - EJN Verder verbanden opzetten op 
nationaal niveau voor een betere 
coördinatie van de respectieve 
activiteiten. 

Het nieuwe Besluit betreffende Eurojust voorziet 
onder meer in het opzetten van een nieuw nationaal 
coördinatiesysteem op nationaal niveau om de banden 
tussen Eurojust en het EJN te versterken en de 
coördinatie van hun activiteiten te verbeteren op basis 
van het principe van complementariteit en om eventuele 
overlappingen te voorkomen.

Europese 
aanhoudingsbevelen 
(EAB)

In het jaarverslag informatie opnemen 
over van de lidstaten ontvangen 
gegevens over overschrijdingen van 
de termijnen, alsmede de analyse van 
die gegevens.

Er zijn statistische gegevens verzameld over de zaken 
die verband houden met de tenuitvoerlegging van EAB's 
en over aan Eurojust gemelde overschrijdingen van 
termijnen.
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7   s t r a t e g i s c H e  d o e l s t e l l i n g e n  
e n  r e s U l t a t e n  2 0 0 8

De strategische doelstellingen die het College voor 2008 
en 2009 heeft vastgelegd zijn:

1. Waarborgen dat met betrekking tot terrorismekwes-
ties het volgende gerealiseerd wordt:

• Eurojust handelt terrorismezaken effectiever af en 
er bestaan structuren om bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten te stimuleren alle krachtens het 
desbetreffende Besluit van de Raad vereiste 
informatie inzake terrorisme aan Eurojust te 
verstrekken.

• Eurojust is in staat de naar haar verzonden 
informatie inzake terrorisme te verwerken en te 
beheren.

• Eurojust levert een bijdrage aan beleidskwesties 
inzake terrorisme.

2. De behandeling van zaken verbeteren door:

• standaardprocedures voor de behandeling van 
zaken op te zetten;

• een meetsysteem voor de behandeling van zaken 
op te zetten;

• een veilige mobiele communicatiefaciliteit te 
creëren;

• een sterke en veilige omgeving voor ICT
ondersteuning van de behandeling van zaken te 
creëren;  

• veilige communicatieverbindingen met nationale 
autoriteiten in alle lidstaten te creëren.

3. Het aantal complexe zaken dat door de lidstaten naar 
Eurojust wordt verwezen, verhogen.

4. De lidstaten ervan overtuigen dat zij de nationale 
vertegenwoordigers bij Eurojust de juiste ondersteu-
ning moeten bieden om hen in staat te stellen zaken te 
behandelen en de andere bij de functie van nationale 
vertegenwoordiger behorende verantwoordelijkheden 
na te komen.

5. De samenwerking tussen Eurojust en het EJN, 
Europol en OLAF structureren en verder uitbouwen.

6. Minimaal drie officiële samenwerkingsovereenkom-

sten sluiten met landen van buiten de EU en internati-

onale organen en de samenwerking tussen lidstaten en 

niet-Europese landen verbeteren.

In de voorgaande hoofdstukken heeft Eurojust reeds 

verslag gedaan van wat er op bovengenoemde terreinen 

in 2008 gerealiseerd is. 

De ontwikkeling van het zaakbeheersysteem, de rea-

lisatie van een beveiligde e-mailverbinding met de 

lidstaten en de installatie van videoconferentiefacili-

teiten dragen bij tot het verwezenlijken van de andere 

doelstellingen. 

Bovendien zal Eurojust door het nieuwe Besluit van de 

Raad inzake het versterken van Eurojust effectiever 

worden en tegelijkertijd een solide grondslag verwerven 

om deze doelstellingen verder te implementeren. 

Het nieuwe Besluit betreffende Eurojust voorziet onder 

meer in verbeteringen van de informatie-uitwisseling, 

het versterken van de bevoegdheden van de nationale 

vertegenwoordigingen en het College, het versterken 

van de samenwerking met nationale autoriteiten en 

EJN-aanspreekpunten en het versterken van de samen-

werking met niet-lidstaten en andere EU-organen en 

netwerken, in het bijzonder het EJN, Europol en OLAF.  

De volledige implementatie van het Besluit betreffende 

de oprichting van Eurojust van 2002 en de implemen-

tatie van het nieuwe Besluit van de Raad inzake het 

versterken van Eurojust zullen Eurojust een solide 

grondslag bieden om een effectievere rol te spelen bij 

het ondersteunen van nationale autoriteiten in hun 

strijd tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit 

en haar doestellingen voor 2008 en 2009 te realiseren. 

De doelstellingen voor de komende jaren zullen worden 

opgenomen in de hoofdlijnen voor de jaren 2010-2014 

en zich met name richten op de implementatie van het 

nieuwe Besluit betreffende Eurojust.
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Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, bezoekt 

Eurojust

Jo Vandeurzen, Belgisch minister van Justitie, bezoekt Eurojust

Procureurs-generaal van de Baltische Staten bezoeken Eurojust 

(van links naar rechts): de heren Bundzis, Janis Maizitis, 

procureur-generaal van Letland, Norman Aas, hoofdofficier van 

justitie/procureur van Estland, Sepp, mevr. Čekelienė en de 

heer Algimantas Valantinas, procureur-generaal van Litouwen
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B i j l a g e  1  
Missie, taken en structuur van eurojust  
(volgens Besluit van de raad 2002/187/jBZ)

Missie en taken

Eurojust is een justitieel samenwerkingsorgaan dat is 
opgericht om bij te dragen tot een hoog veiligheids-
niveau binnen een gebied van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Eurojust werd ingevolge een besluit 
van de Europese Raad van Tampere (15-16 oktober 
1999) opgericht om de strijd tegen ernstige vormen 
van criminaliteit te verbeteren door de optimale coördi-
natie van acties inzake onderzoek en vervolging die het 
grondgebied van verscheidene lidstaten bestrijken te 
vergemakkelijken, met volledige inachtneming van de 
grondrechten en de fundamentele vrijheden.

Op 14 december 2000 werd het voorlopig justitieel 
samenwerkingsteam „Pro-Eurojust” officieel samenge-
steld door de Raad van de Europese Unie. Door offi-
cieren van justitie/procureurs uit alle lidstaten werden 
concepten ter verbetering van de strijd tegen ernstige 
vormen van criminaliteit beproefd en getest door de 
coördinatie van acties inzake onderzoek en vervolging 
binnen de EU te vergemakkelijken.

Pro-Eurojust begon haar werk op 1 maart 2001. 
Eurojust zelf werd bij Besluit van 28 februari 2002 
opgericht als orgaan van de Unie met rechtspersoon-
lijkheid (zie Besluit van de Raad van 28 februari 2002 
betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de 
strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te ver-
sterken, 2002/187/JBZ). Eurojust is het eerste perma-
nente orgaan dat is opgericht met het oog op justitiële 
samenwerking in de Europese juridische ruimte en wordt 
gefinancierd uit de algemene begroting van de EU.

Een onafhankelijk gemeenschappelijk controleorgaan 
ziet toe op de activiteiten van Eurojust om de verwer-
king van persoonsgegevens in overeenstemming met 
het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust te 
verzekeren. Dit controleorgaan behandelt ook beroeps-
zaken die door individuen zijn ingesteld met betrekking 
tot de toegang tot persoonlijke informatie.

Eurojust stimuleert en verbetert de coördinatie van 
onderzoek en vervolging tussen de bevoegde autori-
teiten van de lidstaten en verbetert de samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in het 
bijzonder door de internationale rechtshulp en de uit-
voering van uitleveringsverzoeken te vergemakkelijken. 

Eurojust staat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 

op elke mogelijke wijze bij om ervoor te zorgen dat 

onderzoek en vervolging in de strijd tegen grensover-

schrijdende criminaliteit doeltreffender worden.

Op verzoek van een lidstaat kan Eurojust bijstand verlenen 

in geval van onderzoek of vervolging waar die lidstaat en 

een derde land bij betrokken zijn indien met dat land een 

samenwerkingsakkoord is gesloten of indien er een essen-

tieel belang bestaat om die bijstand te verlenen.

De bevoegdheid van Eurojust bestrijkt dezelfde soor-

ten criminaliteit en strafbare feiten als die waarvoor 

Europol bevoegd is, zoals terrorisme, drugshandel, 

mensenhandel of -smokkel, vervalsing, witwassen van 

geld, computercriminaliteit, vermogensdelicten inclusief 

fraude en corruptie, strafbare feiten die de financiële 

belangen van de Europese Gemeenschap schaden, mili-

eucriminaliteit en deelname aan criminele organisaties. 

Met betrekking tot andere soorten strafbare feiten kan 

Eurojust op verzoek van een lidstaat bijstand verlenen 

bij onderzoek en vervolging.

Eurojust kan de bevoegde autoriteiten van de betrokken 

lidstaten verzoeken:

—  terzake van bepaalde feiten een onderzoek of ver-

volging in te stellen;

— activiteiten onderling te coördineren;

—  te aanvaarden dat de ene lidstaat beter in staat is 

vervolging in te stellen dan de andere;

—  een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stel-

len; of

—  Eurojust informatie te verstrekken die zij nodig 

heeft om haar taken te verrichten.

Bovendien zal Eurojust:

—  Ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten onder-

ling informatie uitwisselen over de onderzoeks- en 

vervolgingsactiviteiten waarvan Eurojust kennis 

heeft;

—  de bevoegde autoriteiten bijstaan met het oog op 

een optimale coördinatie van onderzoek en ver-

volging;
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—  steun verlenen om de samenwerking tussen de 

bevoegde nationale autoriteiten te verbeteren, met 

name op basis van de analyses van Europol;

—  samenwerken en in overleg treden met het Europees 

Justitieel Netwerk (EJN) en gebruik maken van de 

documentaire gegevensbank van het netwerk en 

bijdragen tot de verbetering daarvan;

—  overeenkomstig haar doelstellingen, trachten de 

samenwerking en de coördinatie tussen de bevoeg-

de autoriteiten te verbeteren en rechtshulpverzoe-

ken doorzenden wanneer die: (i) uitgaan van een 

bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat, (ii) 

betrekking hebben op een onderzoek dat of ver-

volging die deze autoriteit instelt in een bepaalde 

zaak en (iii) met het oog op een gecoördineerde 

uitvoering een optreden van Eurojust vereisen;

—  haar medewerking verlenen aan Europol, onder 

meer met adviezen op basis van de analyses van 

Europol; en 

—  logistieke steun verlenen, bijvoorbeeld steun voor 

vertaling, vertolking en organisatie, in verband met 

coördinatievergaderingen.

Om haar taken uit te voeren, onderhoudt Eurojust 

bij voorrang betrekkingen met het EJN, Europol, het 

Europese Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en 

verbindingsmagistraten. Zij kan ook via de Raad 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met derde lan-

den en internationale organisaties of instanties voor 

de uitwisseling van informatie of de detachering van 

medewerkers.

Structuur

Eurojust bestaat uit 27 nationale vertegenwoordigers, 

een uit elke lidstaat van de Europese Unie. Deze wor-

den overeenkomstig hun respectievelijke rechtsstelsel 

gedetacheerd en hebben de hoedanigheid van rechter, 

officier van justitie/procureur of politiefunctionaris met 

gelijkwaardige bevoegdheden.

Het statuut van elke nationale vertegenwoordiger wordt 

beheerst door het nationale recht van de benoemende 

lidstaat, die ook de duur van het mandaat bepaalt en de 

aard en omvang van de gerechtelijke bevoegdheden die 

aan de nationale vertegenwoordiger worden verleend.

Verscheidene lidstaten hebben plaatsvervangers en 

assistenten benoemd om hun nationale vertegenwoor-

diger te vervangen en bij te staan. Sommige natio-

nale vertegenwoordigers worden bij hun dagelijkse 

werkzaamheden ook ondersteund door gedetacheerde 

nationale deskundigen die gedetacheerd worden door 

hun nationale autoriteiten om hen bij te staan bij 

de behandeling van zaken. Gedetacheerde nationale 

deskundigen maken deel uit van de administratie van 

Eurojust, maar werken nauw samen met hun nationale 

vertegenwoordiging.

De nationale vertegenwoordigers vormen het College 

van Eurojust, dat verantwoordelijk is voor de organisa-

tie en de werking van Eurojust. Eurojust kan haar taken 

vervullen via een of meer nationale vertegenwoordigers 

of als College.

Het College wordt ondersteund door de administratie. 

De Administratief Directeur is belast met het dagelijks 

bestuur van Eurojust en met het personeelsbeheer.

Eurojust heeft een systeem ingevoerd van dertien 

teams en twee adviseurs, voor computercrimi–naliteit 

en voetbalcriminaliteit, die de nationale vertegenwoor-

digers helpen om hun tijd, vaardigheden en middelen 

optimaal in te zetten, de besluitvorming te versnellen 

en zich aan te passen aan de veranderende vorm en 

omvang van de organisatie. Door deze structuur kunnen 

de leden van het College in kleine groepen samenwer-

ken aan specifieke onderwerpen en kwesties.De teams 

putten uit een brede ervaring en expertise van de 

nationale vertegenwoordigers, die zij gebruiken om het 

voorbereidende werk inzake beleidsvorming en andere 

praktische kwesties te verrichten. Deze teams rapporte-

ren aan het College en doen het College aanbevelingen. 

Het College heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 

besluitvorming.

De teams bestaan uit nationale vertegenwoordigers, 

assistenten en gedetacheerde nationale deskundigen en 

worden ondersteund door leden van de administratie.

In januari 2008 stemde het College in met de rol van de 

contactpersoon van Eurojust voor kinderbescherming 

(zie hoofdstuk 2).
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B i j l a g e  2

nationale vertegenwoordigingen

België

Michèle Coninsx is vice-voorzitter en nationaal vertegenwoordiger voor België. Zij is procureur 
en kwam in maart 2001 bij Pro-Eurojust.

Bulgarije

Mariana Ilieva Lilova is nationaal vertegenwoordiger voor Bulgarije. Zij is officier van justitie/
procureur en kwam in maart 2007 bij Eurojust.

tsjechische republiek

Pavel Zeman is nationaal vertegenwoordiger voor de Tsjechische Republiek. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in mei 2004 bij Eurojust.

Anna Richterová is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor de Tsjechische 
Republiek. Zij is officier van justitie/procureur en kwam in oktober 2008 bij Eurojust.

Alice Havliková is gedetacheerd nationaal deskundige voor de Tsjechische Republiek. Zij is 
officier van justitie/procureur en kwam in oktober 2008 bij Eurojust.

„Eurojust bestaat uit één door elke lidstaat overeenkom-
stig zijn rechtsstelsel gedetacheerd nationaal lid, dat de 
hoedanigheid heeft van officier van justitie, rechter of 
politiefunctionaris met gelijkwaardige bevoegdheden.” 

Onderstaande functies verwijzen naar deze functies 
op grond van artikel 2, lid 1, van het Besluit betref-
fende de oprichting van Eurojust. Meer informatie 
over de nationale vertegenwoordigers, plaatsvervan-
gers en assistenten is te vinden op onze website:  
www.eurojust.europa.eu 
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In 2008 bij Eurojust weggegaan

Jaroslava Novotná was van maart 2007 tot september 2008 plaatsvervangend nationaal verte-
genwoordiger voor de Tsjechische Republiek. Zij was officier van justitie/procureur. 

Katerine Weissová was van juni tot september 2008 gedetacheerd nationaal deskundige voor 
de Tsjechische Republiek. Zij was officier van justitie/procureur. 

Jana Zezulová was van januari tot mei 2008 gedetacheerd nationaal deskundige voor de 
Tsjechische Republiek. Zij was toen officier van justitie/procureur.

denemarken

Lennart Hem Lindblom is nationaal vertegenwoordiger voor Denemarken. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in september 2006 bij Eurojust.

duitsland

Michael Grotz is nationaal vertegenwoordiger voor Duitsland. Hij is officier van justitie/procu-
reur en kwam in oktober 2007 bij Eurojust.

Benedikt Welfens is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Duitsland. Hij is offi-
cier van justitie/procureur en kwam in oktober 2006 bij Eurojust.
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Jörg Schröder is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Duitsland. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in januari 2008 bij Eurojust.

Veronika Keller is gedetacheerd nationaal deskundige voor Duitsland. Zij is officier van justitie/
procureur en kwam in februari 2008 bij Eurojust. 

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Susanne Stotz was assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Duitsland van januari 
2005 tot januari 2008. Zij was toen rechter.

estland

Raivo Sepp is vice-voorzitter en nationaal vertegenwoordiger voor Estland. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in mei 2004 bij Eurojust.

Laura Vaik is gedetacheerd nationaal deskundige voor Estland. Zij is officier van justitie/procu-
reur en kwam in maart 2008 bij Eurojust. 

ierland

Jarlath Spellman is nationaal vertegenwoordiger voor Ierland. Hij is officier van justitie/procu-
reur en kwam in juni 2005 bij Eurojust.
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griekenland

Lampros Patsavellas is nationaal vertegenwoordiger voor Griekenland. Hij is officier van justi-
tie/procureur en kwam in juni 2005 bij Eurojust.

Efstathios Tsirmpas is gedetacheerd nationaal deskundige voor Griekenland. Hij is belasting-
functionaris en kwam in november 2008 bij Eurojust. 

spanje

Juan Antonio García Jabaloy is nationaal vertegenwoordiger voor Spanje. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in oktober 2006 bij Eurojust.

María Teresa Gálvez Díez is sinds oktober 2008 plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger 
voor Spanje. Tot juni 2008 was ze gedetacheerd nationaal deskundige. Zij is officier van justitie/
procureur en kwam in november 2003 bij Eurojust.

Santiago García-Noblejas is gedetacheerd nationaal deskundige voor Spanje. Hij is politiefunc-
tionaris en kwam in mei 2008 bij Eurojust.

frankrijk

Gérard Loubens is nationaal vertegenwoordiger voor Frankrijk. Hij is officier van justitie/procu-
reur en kwam in augustus 2008 bij Eurojust.

Marie-José Aube-Lotte is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Frankrijk. Zij is 
officier van justitie/procureur en kwam in september 2006 bij Eurojust.
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Alain Grellet is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Frankrijk. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in september 2007 bij Eurojust.

Anne Delahaie is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Frankrijk. Zij is juriste en 
kwam in juni 2001 bij Pro-Eurojust.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

François Falletti was tot juli 2008 nationaal vertegenwoordiger voor Frankrijk. Hij was toen 
officier van justitie/procureur en kwam in september 2004 bij Eurojust.

Marie-Pierre Falletti was van september 2004 tot juli 2008 assistent van de nationaal verte-
genwoordiger voor Frankrijk. Zij was toen juriste.

italië

Carmen Manfredda is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Italië. Zij is officier 
van justitie/procureur en kwam in april 2004 bij Eurojust.

Filippo Spiezia is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Italië. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in december 2007 bij Eurojust.

Cristiano Ripoli is gedetacheerd nationaal deskundige voor Italië. Hij is politiefunctionaris en 
kwam in november 2007 bij Eurojust. 
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In 2008 bij Eurojust weggegaan

Cesare Martellino was tot juni 2008 nationaal vertegenwoordiger voor Italië. Hij was toen offi-
cier van justitie/procureur en kwam in juni 2002 bij Eurojust.

cyprus

Katerina Loizou is nationaal vertegenwoordiger voor Cyprus. Zij is officier van justitie/procureur 
en kwam in september 2004 bij Eurojust.

letland

Gunãrs Bundzis is nationaal vertegenwoordiger voor Letland. Hij is officier van justitie/procu-
reur en kwam in april 2004 bij Eurojust.

Dagmara Fokina is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Letland. Zij is officier van 
justitie/procureur en kwam in april 2004 bij Eurojust.

litouwen

Laima Čekelienė is nationaal vertegenwoordiger voor Litouwen. Zij is officier van justitie/pro-
cureur en kwam in maart 2008 bij Eurojust.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Tomas Krusna was tot maart 2008 nationaal vertegenwoordiger voor Litouwen. Hij was toen 
officier van justitie/procureur en kwam in juli 2006 bij Eurojust.
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luxemburg

Carlos Zeyen is nationaal vertegenwoordiger voor Luxemburg. Hij is officier van justitie/procu-
reur en kwam in september 2006 bij Eurojust.

Hongarije

Ilona Lévai is nationaal vertegenwoordiger voor Hongarije. Zij is officier van justitie/procureur 
en kwam in mei 2004 bij Eurojust.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Balázs Garamvölgyi was van juli tot december 2008 gedetacheerd nationaal deskundige voor 
Hongarije. Hij was toen officier van justitie/procureur.  

Malta

Donatella Frendo Dimech is nationaal vertegenwoordiger voor Malta. Zij is officier van justitie/
procureur en kwam in juni 2004 bij Eurojust.

nederland

Arend Vast is nationaal vertegenwoordiger voor Nederland. Hij is officier van justitie en kwam 
in oktober 2007 bij Eurojust.
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Jolien Kuitert is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Nederland. Zij is officier 
van justitie. Zij was van juni 2002 tot juni 2008 incidenteel plaatsvervangend nationaal vertegen-
woordiger en kwam in oktober 2008 weer in die functie bij Eurojust terug.

Thea Warmerdam is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Nederland. Zij is senior 
parketsecretaris en kwam in april 2008 bij Eurojust.

Willette Smeenk is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Nederland. Zij is officier 
van justitie en kwam in oktober 2008 bij Eurojust.

oostenrijk

Ursula Koller is nationaal vertegenwoordiger voor Oostenrijk. Zij is rechter en kwam in decem-
ber 2005 bij Eurojust.

Ulrike Kathrein is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Oostenrijk. Zij is officier 
van justitie/procureur en kwam in december 2008 bij Eurojust.

Lisa Horvatits is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Oostenrijk. Zij is juriste en 
kwam in maart 2008 bij Eurojust.

polen

Mariusz Skowroński is nationaal vertegenwoordiger voor Polen. Hij is officier van justitie/pro-
cureur en kwam in december 2005 bij Eurojust.
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portugal

José Luís Lopes da Mota is voorzitter en nationaal vertegenwoordiger voor Portugal. Hij is 
officier van justitie/procureur en kwam in maart 2001 bij Pro-Eurojust. 

António Luís Santos Alves is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Portugal. Hij 
is officier van justitie/procureur en kwam in april 2004 bij Eurojust.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra is gedetacheerd nationaal deskundige voor 
Portugal. Hij is officier van justitie/procureur en kwam in oktober 2007 bij Eurojust.

roemenië

Elena Dinu is sinds januari 2007 nationaal vertegenwoordiger voor Roemenië. Zij is officier van 
justitie/procureur en kwam in september 2006 als verbindingsmagistraat bij Eurojust.

republiek slovenië

Malči Gabrijelčič is nationaal vertegenwoordiger voor de Republiek Slovenië. Zij is officier van 
justitie/procureur en kwam in juli 2005 bij Eurojust.

Gregor Žika Ševo is gedetacheerd nationaal deskundige voor de Republiek Slovenië. Hij is rech-
ter en kwam in juli 2008 bij Eurojust.
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In 2008 bij Eurojust weggegaan

Jaka Brezigar was van januari tot juli 2008 gedetacheerd nationaal deskundige voor de 
Republiek Slovenië. Hij was toen rechter.

slowaakse republiek

Ladislav Hamran is nationaal vertegenwoordiger voor de Slowaakse Republiek. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in september 2007 bij Eurojust.

Ladislav Majerník is gedetacheerd nationaal deskundige voor de Slowaakse Republiek. Hij is 
officier van justitie/procureur en kwam in oktober 2008 bij Eurojust.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Jana Kopernická was van juni tot september 2008 gedetacheerd nationaal deskundige voor de 
Slowaakse Republiek. Zij was toen officier van justitie/procureur. 

finland

Ritva Sahavirta is nationaal vertegenwoordiger voor Finland. Zij is officier van justitie/procureur 
en kwam in augustus 2008 bij Eurojust.

Maarit Loimukoski was van augustus 2004 tot juli 2008 nationaal vertegenwoordiger voor 
Finland en kwam in augustus 2008 weer bij Eurojust als plaatsvervangend nationaal vertegen-
woordiger voor Finland. Zij is officier van justitie/procureur.  
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Kaj Björkqvist is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor Finland. Hij is politiefunc-
tionaris en kwam in december 2008 bij Eurojust.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Taina Neira was tot juli 2008 plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Finland. Zij 
was toen politiefunctionaris en kwam in december 2007 bij Eurojust.

Zweden

Ola Laurell is nationaal vertegenwoordiger voor Zweden. Hij is officier van justitie/procureur en 
kwam in september 2007 bij Eurojust.

Annette von Sydow is plaatsvervangend nationaal vertegenwoordiger voor Zweden. Zij is offi-
cier van justitie/procureur en kwam in september 2005 bij Eurojust. Zij ging in 2008 bij Eurojust 
weg.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Leif Görts was van januari tot december 2008 gedetacheerd nationaal deskundige voor Zweden. 
Hij was officier van justitie/procureur.

Verenigd Koninkrijk

Aled Williams is nationaal vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk. Hij is officier van 
justitie/procureur en kwam in juli 2006 bij Eurojust.
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Phil Hicks is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk. Hij is 
officier van justitie/procureur en kwam in juni 2006 bij Eurojust.

Vincent Lunny is assistent van de nationaal vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk. Hij 
is officier van justitie/procureur en kwam in augustus 2008 bij Eurojust.

Janine Wood is gedetacheerd nationaal deskundige voor het Verenigd Koninkrijk. Zij is officier 
van justitie/procureur en kwam in november 2008 bij Eurojust.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Lynne Barrie was van oktober 2007 tot augustus 2008 assistent van de nationaal vertegenwoor-
diger voor het Verenigd Koninkrijk. Zij was toen officier van justitie/procureur.

administratief directeur

Jacques Vos is sinds mei 2008 tijdelijk Administratief Directeur.

In 2008 bij Eurojust weggegaan

Ernst Merz was Administratief Directeur. Hij ging in mei 2008 bij Eurojust weg. 
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niet-lidstaten bij eurojust

Verbindingsofficieren

noorwegen

Kim Sundet is verbindingsofficier voor Noorwegen. Hij kwam in januari 2007 bij Eurojust.

Verenigde staten van amerika

Mary Lee Warren is verbindingsofficier voor de Verenigde Staten. Zij kwam in augustus 2007 
bij Eurojust.
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Conferentie EU/VS over afspraken tussen de EU 

en de VS, Zoetermeer, Nederland

Strategische vergadering over 

computercriminaliteit, Athene, Griekenland

Marketingconferentie, York, Verenigd Koninkrijk

Strategische vergadering over mensenhandel 

en -smokkel en bescherming van getuigen, 

Portoroz, Slovenië
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