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Dit verslag is het derde evaluatieverslag van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (GOT), dat sinds 

2014 door het GOT-netwerk wordt gepubliceerd. Het verslag bevat twee hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 verstrekt een niet-uitputtend overzicht van de bevindingen van 99 evaluatieformulieren die 

tussen november 2017 en november 2019 zijn ingevuld door GOT-beroepsbeoefenaars. 

In Hoofdstuk 2  wordt specifiek ingegaan op de ervaringen van Eurojust met GOT's met derde staten. 

De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste praktische bevindingen van dit verslag met 

betrekking tot de geleerde lessen en de vastgestelde beste praktijken. 

Bevindingen van de evaluatie van gemeenschappelijke onderzoeksteams 

(a) Opzetten van een gemeenschappelijk onderzoeksteam 

Specifieke uitdagingen die zijn vastgesteld: 

 gebrek aan doorlopende onderzoeken in de relevante landen; 

 het vaststellen van relevante GOT-partners als er in de zaak verbanden bestaan tussen meer dan 

twee landen; 

 de haalbaarheid en bereidheid om deel uit te maken van een GOT; 

 de terughoudendheid om zich aan te sluiten bij een multilateraal GOT waarbij staten betrokken 

zijn die geen rechtstreekse banden hebben met hun respectieve onderzoeken; 

 uiteenlopende operationele prioriteiten/verschillende niveaus van onderzoek in de betrokken 

landen; 

 het vaststellen van de relevante GOT-partners als er op nationaal niveau meerdere strafprocedures 

lopen zonder dat er een mogelijkheid tot samenvoeging bestaat; 

 het onverwijld opzetten van een GOT indien het besluit om een GOT op te zetten dicht bij het 

tijdstip ligt waarop acties naar verwachting zullen worden uitgevoerd. 

Beste praktijk: 

 bekendheid met een GOT-instrument: eerdere ervaring van staten of nationale autoriteiten om 

deel uit te maken van een GOT; 

 overeenstemming over een vereenvoudigde procedure om in te spelen op wisselingen van GOT-

leden; 

 een faciliterende rol van nationale deskundigen (coördinatoren) in het GOT tijdens het 

opzetproces; 

 het gebruik van een gemeenschappelijke werktaal voor het bespreken van de 

ontwerpovereenkomst van het GOT; 

 aanvaarding van een GOT-overeenkomst in het Engels in nationale procedures (geen vertaling 

vereist); 
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 tijdens het opzetten van een GOT: het bespreken van de wijze waarop een operationele analyse zal 

worden uitgevoerd en door wie (Europol of nationale autoriteiten); 

 vroegtijdige verduidelijking van juridische en praktische kwesties die zich voor de GOT-fase reeds 

voordeden; betrokkenheid van Eurojust om ondersteuning en advies te verstrekken. 

(b) Operationele fase 

Specifieke uitdagingen die zijn vastgesteld: 

 taalproblemen, in het bijzonder gebrek aan tijd en vertalers in zaken waarin een grote hoeveelheid 

materiaal moet worden vertaald of in minder gangbare talen is opgesteld; 

 het coördineren van een antwoord op verzoeken om wederzijdse rechtshulp/een Europees 

onderzoeksbevel die door een partij in een GOT worden ontvangen, met het oog op het delen van 

bewijsmateriaal dat binnen het GOT wordt verzameld; 

 verschillende verplichte termijnen voor de onderzoeken bij GOT-partijen die de activiteiten kunnen 

verstoren; 

 weigering van de uitvoering van de Europese aanhoudingsbevelen wegens omstandigheden in 

gevangenissen; 

 verschillen in wettelijke vereisten betreffende hoorzittingen van slachtoffers en getuigen. 

Beste praktijk: 

 de rol van verbindingsfunctionarissen van een GOT-staat die in een andere GOT-staat zijn 

gedetacheerd: dagelijkse communicatie en een beter begrip van de specifieke kenmerken van het 

rechtsstelsel en de culturele en sociale achtergrond; 

 het gebruik van gemeenschappelijke/gedeelde onderzoeksmethoden en -instrumenten tussen 

rechtshandhavingsorganen van de betrokken staten; 

 zichtbaarheid van het teamwerk voor de gearresteerde verdachten; 

 betrokkenheid van specifieke deskundigen (nationale coördinatoren voor mensenhandel, Interpol, 

niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die nuttig zijn voor de beslechting van de zaak); 

 uitvoering van de gezamenlijke strategie betreffende ondersteuning/bescherming van slachtoffers 

van mensenhandel (multidisciplinaire benadering, met inbegrip van ngo's, ministeries van justitie); 

 de toegevoegde waarde van gezamenlijke bewaking en realtimeanalyse van 

onderscheppingen in een drugshandelzaak in een grensgebied; 

 voortdurende betrokkenheid bij besprekingen ter verduidelijking van de rechtsstelsels en -

vereisten in de verschillende landen; 

 de mogelijkheid om gebruik te maken van dezelfde tolk/vertaler in alle GOT-activiteiten (vertaling 

van aftappingen, vertolking tijdens de vergaderingen) om een beter overzicht van de zaak mogelijk 

te maken en bij te dragen aan de efficiëntie van samenwerking; 

 goede protocollering van de informatie en het bewijs die worden uitgewisseld (met gebruik van 

het GOT-logboek). 
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(c) Vervolgingsfase 

Beste praktijk: 

 voortzetting van de samenwerking tijdens de vervolgingsfase – verwijzing in LOR’s aan de 

afgesloten GOT; 

 voortzetting van de samenwerking in een GOT om praktische/juridische/operationele kwesties 

tijdens de vervolgingsfase aan te pakken. 

De ervaring van Eurojust in gemeenschappelijke onderzoeksteams 
(GOT’s) met derde staten 

 GOT’s worden in toenemende mate beschouwd als een waardevol hulpmiddel bij justitiële 

samenwerking met derde staten. Eind 2019 hadden al twintig EU-lidstaten ervaring opgedaan met 

de deelname van derde staten aan GOT’s. Uit de door Eurojust behandelde zaken komt naar voren 

dat tot nu toe in totaal 74 GOT’s zijn opgezet waaraan een of meer derde staten deelnemen. 

 De meeste GOT’s waarbij derde staten betrokken zijn, werden opgezet op basis van artikel 20 van 

het tweede aanvullende protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa uit 1959. Artikel 19 van 

het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad werd 

ook gebruikt als rechtsgrond voor het opzetten van GOT’s. 

 Het wereldwijde netwerk van Eurojust heeft op significante wijze bijgedragen tot het leggen van 

contacten in een vroeg stadium en tot een toenemende succesvolle opzet van GOT’s met derde 

landen. Met name de bij Eurojust gedetacheerde verbindingsmagistraten hebben een essentiële 

rol gespeeld. Voorts waren diverse contactpunten van Eurojust betrokken bij het succesvol 

instellen van GOT’s. 

 Eurojust heeft operationele ondersteuning geboden gedurende de gehele levenscyclus van de 

GOT’s waaraan een derde land deelnam. Coördinatiebijeenkomsten bij Eurojust bieden een 

waardevol platform om te beraadslagen over de geschiktheid van een zaak voor het opzetten van 

een GOT, voor het opstellen van een GOT-overeenkomst en voor het beslissen over de te 

bewandelen operationele weg. Steeds meer GOT’s waarbij derde landen betrokken zijn, hebben 

ook geprofiteerd van financiering van het onderzoeksteam door Eurojust. Nationale autoriteiten 

zouden kunnen overwegen een coördinatiecentrum bij Eurojust op te zetten ter ondersteuning 

van gemeenschappelijke actiedagen, bijvoorbeeld wanneer de zaak een of meer derde staten 

betreft. 

 Goede, regelmatige en doelmatige communicatie – in het ideale geval in een gemeenschappelijke 

werktaal – is het belangrijkste aspect van geslaagde samenwerking binnen een GOT, los van het 

feit of een derde land al dan niet lid is van het GOT. Speciale kwesties die aan bod zijn gekomen in 

de GOT’s waaraan derde landen deelnamen, zijn onder andere specifieke clausules in de GOT-

overeenkomst die betrekking hadden op nationale wettelijke vereisten, andere normen en regels 

voor het verzamelen van bewijsmateriaal, alsook bevoegdheidskwesties en juridische 

mogelijkheden voor de overdracht van strafvervolging in een vroeg stadium. 

 De redenen voor het niet opzetten van een GOT waren vaak dezelfde als voor zaken waarbij 

alleen EU-lidstaten betrokken waren, zoals het feit dat een onderzoek nog in te vroeg stadium 

verkeerde om een beslissing te nemen, dan wel in een ander stadium of een vergevorderd 
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  stadium van de onderzoeken/vervolgingen. Sommige factoren die specifiek betrekking hadden 

op de betrokkenheid van een derde land betroffen andere regels op het gebied van 

openbaarmaking, het ontbreken van een gemeenschappelijke rechtsgrond om een GOT op te 

zetten en een voorkeur voor samenwerking op grond van wederzijdse rechtshulp. 
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