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WERKREGELING 
TUSSEN 

HET EUROPEES OPENBAAR MINISTERIE (“EOM”) 
 EN HET AGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE VOOR JUSTITIËLE 

SAMENWERKING (“EUROJUST”) 
 

 

Preambule 

Het Europees Openbaar Ministerie (hierna “het EOM” genoemd) en het Agentschap van de 
Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (hierna “Eurojust” genoemd), 
hierna aangeduid als “de partijen”, 
 
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 85, 86 en 325, 
 
Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (hierna “de 
EOM-verordening” genoemd), en met name artikel 3, lid 3, de artikelen 22 tot en met 27 en 
de artikelen 39, 48, 54, 99, 100 en 113, 
 
Gezien het op 12 oktober 2020 door het college van het EOM vastgestelde reglement van 
orde van het EOM, en met name de artikelen 38, 41, 42, 43, 57 en 66, 
 
Gezien Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 
betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie 
schaadt (hierna “de PIF-richtlijn” genoemd), 
 
Gezien Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust) en tot vervanging en intrekking van Besluit 
2002/187/JBZ van de Raad (hierna “de Eurojust-verordening” genoemd), en met name de 
artikelen 2 en 3, artikel 4, lid 1, onder e), artikel 8, lid 1, onder b), artikel 13, lid 3, artikel 15, 
lid 1, artikel 16, lid 8, artikel 20, lid 3, onder b), en de artikelen 26, 45, 46, 47, 50, 55 en 78, 
 
Gezien het reglement van orde van Eurojust, goedgekeurd door de Raad bij 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2250 van 19 december 2019 en vastgesteld door het college 
op 20 december 2019 (hierna “het reglement van orde van Eurojust”) genoemd, en met 
name artikel 5, lid 5, onder c), en artikel 11, leden 4 en 10, 
 
Gezien Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (hierna "Verordening (EU) 2018/1725” 
genoemd), 
 
Gezien de procedureregels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij 
Eurojust, goedgekeurd door de Raad bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2250 van 
19 december 2019 en goedgekeurd door het college op 20 december 2019, 
 
Overwegende dat het EOM en Eurojust, in het licht van het beginsel van loyale 
samenwerking, een nauwe onderlinge band creëren en onderhouden, die gebaseerd is op 
samenwerking binnen hun respectieve taakopdrachten, teneinde fraude, corruptie en 
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andere strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, zo efficiënt 
mogelijk te bestrijden,  
 
Overwegende dat het EOM en Eurojust een operationele, administratieve en bestuurlijke 
band tot stand brengen, 
 
HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

 

 
HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 

Artikel 1 
Doel 

 
Overeenkomstig artikel 100 van de EOM-verordening en artikel 3, lid 2, en artikel 50 van de 
Eurojust-verordening heeft deze werkafspraak tot doel te voorzien in de praktische 
totstandbrenging van een operationele, administratieve en bestuurlijke band tussen de 
partijen binnen de bestaande grenzen van hun respectieve rechtskaders en taakopdrachten.  

 
 

Artikel 2 
Definities  

 
Voor de toepassing van deze werkafspraak wordt verstaan onder: 
 

a. “Europees aanklager”: personeelsleden van het EOM als bedoeld in artikel 16 en 
artikel 96, lid 1, van de EOM-verordening; 

b. “gedelegeerd Europees aanklager”: personeelsleden van het EOM als bedoeld in 
artikel 17 en artikel 96, lid 6, van de EOM-verordening; 

c. “nationaal lid”: een nationaal lid, adjuncten en medewerkers van de nationale leden 
overeenkomstig artikel 7 van de Eurojust-verordening; 

d. “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een 
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan 
de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.  

 
 

Artikel 3 
Vormen van criminaliteit 

 
De bij deze werkafspraak ingestelde samenwerking heeft betrekking op de relevante 
vormen van criminaliteit die binnen de taakopdracht van beide partijen vallen, met 
inbegrip van in het bijzonder strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese 
Unie schaden als bedoeld in de PIF-richtlijn, en zoals omgezet in nationaal recht.  
 

 

HOOFDSTUK II 
UITWISSELING VAN INFORMATIE EN JUSTITIËLE SAMENWERKING 

 
 

Artikel 4 
Algemene beginselen 



4 
 

 

1. Overeenkomstig artikel 100 van de EOM-verordening en artikel 50 van de Eurojust-
verordening delen het EOM en Eurojust informatie die beschikbaar is in hun 
respectieve casemanagementsystemen en relevant is voor hun respectieve 
bevoegdheden, met inbegrip van persoonsgegevens. 
 

2. Overeenkomstig artikel 24, lid 1, van de EOM-verordening en artikel 50, lid 4, van de 
Eurojust-verordening stelt Eurojust het EOM in kennis van elke strafbare gedraging ten 
aanzien waarvan het zijn bevoegdheid zou kunnen uitoefenen, met gebruikmaking van 
het tussen de partijen overeengekomen model.  

 
 

Artikel 5 
Toegang van het EOM tot informatie in het casemanagementsysteem van Eurojust 

 
1. Overeenkomstig artikel 100, lid 3, van de EOM-verordening dient het EOM, wanneer 

het wenst na te gaan of de in zijn casemanagementsysteem opgeslagen informatie 
overeenstemt met informatie die is opgeslagen in het casemanagementsysteem van 
Eurojust, een verzoek in bij Eurojust met gebruikmaking van het tussen de partijen 
overeengekomen model.  
 

2. In geval van een hit stelt Eurojust het EOM daarvan in kennis en kan Eurojust, op 
verzoek van het EOM of op eigen initiatief, het EOM verdere gegevens verstrekken ter 
aanvulling van de in eerste instantie verstrekte informatie, na daartoe toestemming te 
hebben verkregen van de nationale autoriteit die de informatie aan Eurojust heeft 
verstrekt.   

 
 

Artikel 6 
Toegang van Eurojust tot informatie in het casemanagementsysteem van het EOM 

 

1. Overeenkomstig artikel 50, lid 5, van de Eurojust-verordening dient Eurojust, wanneer 
het wenst na te gaan of de in zijn casemanagementsysteem opgeslagen informatie 
overeenstemt met de informatie die is opgeslagen in het casemanagementsysteem van 
het EOM, een verzoek in bij het EOM met gebruikmaking het tussen de partijen 
overeengekomen model. 
 

2. In geval van een hit stelt het EOM Eurojust daarvan in kennis en kan het EOM, op 
verzoek van Eurojust of op eigen initiatief, Eurojust verdere gegevens verstrekken ter 
aanvulling van de in eerste instantie verstrekte informatie.  

 
 

Artikel 7 
Uitoefening van bevoegdheden door het EOM en Eurojust 

 
1. Overeenkomstig artikel 24, lid 7, van de EOM-verordening stelt het EOM, indien het na 

controle van de door Eurojust verstrekte informatie besluit dat er geen redenen zijn om 
een onderzoek in te stellen of zijn evocatierecht uit te oefenen, Eurojust daarvan 
onverwijld in kennis.  
 

2. Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de EOM-verordening stelt het EOM, indien het na 
controle van de door Eurojust verstrekte informatie besluit een onderzoek in te stellen, 
Eurojust daarvan onverwijld in kennis.  

 
3. Wanneer Eurojust het EOM informatie heeft verstrekt en het EOM besluit om een op 

die informatie gebaseerd onderzoeksdossier te doen toekomen aan de bevoegde 
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nationale autoriteiten, stelt het EOM Eurojust overeenkomstig artikel 34, lid 8, van de 
EOM-verordening onverwijld in kennis van dat besluit.  

 

Indien de door Eurojust verstrekte informatie overeenstemt met een reeds door het 
EOM ingesteld onderzoek of met een reeds door het EOM aan de bevoegde nationale 
autoriteiten overgedragen onderzoeksdossier, stelt het EOM Eurojust eveneens 
onverwijld in kennis van zijn besluit. 

 
 

Artikel 8 
Toezending en uitvoering van verzoeken en besluiten inzake justitiële 

samenwerking 
 

Overeenkomstig artikel 100, lid 2, onder b), van de EOM-verordening kan het EOM in het 
kader van EOM-onderzoeken waarbij lidstaten betrokken zijn die niet deelnemen aan de 
instelling van het EOM, het bij de zaak betrokken nationale lid van Eurojust verzoeken 
ondersteuning te verlenen op het gebied van justitiële samenwerking.  
 
Tevens kan het EOM Eurojust verzoeken om ondersteuning in grensoverschrijdende zaken 
waarbij derde landen betrokken zijn.   

 
 

Artikel 9 
Wederzijdse ondersteuning bij operationele aangelegenheden 

 
1. Waar nodig kan het EOM in grensoverschrijdende zaken waarbij niet aan de instelling 

van het EOM deelnemende lidstaten of derde landen betrokken zijn, Eurojust 
verzoeken ondersteuning te verlenen voor:  

 
a. de organisatie van coördinatievergaderingen;  
b. de uitvoering van gecoördineerde gelijktijdige onderzoeken (coördinatiecentra); 
c. het opzetten van gemeenschappelijke onderzoeksteams en hun operaties;  
d. het voorkomen en oplossen van bevoegdheidsgeschillen.  
 

2. In operationele aangelegenheden die van belang zijn voor de bevoegdheid van het EOM, 

kan Eurojust in voorkomend geval het EOM om ondersteuning verzoeken.  

 
 

Artikel 10 
Communicatiekanalen 

 

1. Wanneer het EOM operationele informatie aan Eurojust doorgeeft, neemt het contact op 
met het nationale lid of de nationale leden die bij de zaak betrokken zijn. Operationele 
informatie kan ook worden toegezonden aan een aangewezen contactpunt bij Eurojust 
om de identificatie van de ontvanger(s) bij Eurojust te vergemakkelijken en het leggen 
van mogelijke verbanden tussen zaken te ondersteunen.  
 

2. Bij het toezenden van operationele informatie aan het EOM richt Eurojust zich tot het 
centrale kantoor of de betrokken gedelegeerd Europees aanklager.  

 
 

Artikel 11 
Communicatie met de media 

 
Met betrekking tot EOM-onderzoeken waarbij niet aan de instelling van het EOM 
deelnemende lidstaten of derde landen betrokken zijn en die met steun van Eurojust 
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worden uitgevoerd, vindt communicatie met de media plaats in overleg tussen de partijen 
en, indien nodig, de betrokken lidstaten of derde landen.  

 
 

HOOFDSTUK III 
INSTITUTIONELE EN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 

 
 

Artikel 12 
Vergaderingen op hoog niveau 

 

1. De Europees hoofdaanklager en de voorzitter van Eurojust komen ten minste eenmaal 
per jaar bijeen om kwesties van gemeenschappelijk belang te bespreken en strategische 
richtsnoeren overeen te komen voor het versterken van hun samenwerking.  
 

2. De partijen wisselen elkaar af bij de organisatie van de vergaderingen, die plaatsvinden 
in de gebouwen van de uitnodigende partij of, indien dit niet mogelijk is, langs 
elektronische weg, met inbegrip van videoconferenties. 

 
 

Artikel 13 
Verbindingsteams 

 
1. Elke partij richt een verbindingsteam op. 

 
2. De verbindingsteams komen ten minste eenmaal per jaar bijeen, fysiek of langs 

elektronische weg, met inbegrip van videoconferentie, om institutionele en operationele 
aangelegenheden van algemeen belang te bespreken en te coördineren en om de 
praktische uitvoering van deze werkafspraak en van de desbetreffende bepalingen in de 
toepasselijke verordeningen te beoordelen. De vergaderingen van de verbindingsteams 
worden door de partijen bij toerbeurt voorgezeten. 
 

3. De verbindingsteams bereiden de in artikel 12 bedoelde vergadering op hoog niveau en 
de evaluaties van deze werkafspraak voor overeenkomstig artikel 29.  
 

4. Elke partij wijst de leden van haar verbindingsteam aan en stelt de andere partij hiervan 
in kennis. Indien nodig kunnen andere personen worden uitgenodigd om vergaderingen 
van de verbindingsteams bij te wonen. 
 

5. Elke partij wijst een contactpunt aan voor contacten op werkniveau.  
 
 

Artikel 14 
Deelname aan de vergaderingen van het college van Eurojust en de vergaderingen 

van de raad van bestuur 
 

1. Eurojust stelt het EOM in kennis van de vergaderingen van zijn college en raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure die is vastgesteld in artikel 5, lid 5, onder c), en 
artikel 11, lid 4, van het reglement van orde van Eurojust.  
 

2. Overeenkomstig artikel 5, lid 5, onder c), van het reglement van orde van Eurojust 
beoordeelt de voorzitter de agenda van de vergaderingen van het college om vast te 
stellen welke kwesties van belang zijn voor de uitoefening van de taken van het EOM. 
De voorzitter nodigt een vertegenwoordiger van het EOM uit om deze vergaderingen bij 
te wonen zonder stemrecht. De voorzitter verstrekt de vertegenwoordiger van het EOM 
de relevante documenten waarop de agenda gebaseerd is. 
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3. Overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het reglement van orde van Eurojust zendt de 
voorzitter de agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur toe aan de Europees 
hoofdaanklager en overlegt hij met hem/haar of de deelname aan die vergaderingen 
noodzakelijk is. Overeenkomstig artikel 16, lid 8, van de Eurojust-verordening nodigt de 
voorzitter een vertegenwoordiger van het EOM uit om, zonder stemrecht, deel te nemen 
aan vergaderingen waarin kwesties worden besproken die relevant zijn voor de 
werking van het EOM. 

 
 

Artikel 15 
Uitwisseling van strategische informatie en opleidingen 

 
1. De partijen kunnen informatie van strategische aard uitwisselen, zoals trends en 

uitdagingen, geleerde lessen en andere observaties en bevindingen in verband met hun 
respectieve activiteiten, ter ondersteuning van hun werkzaamheden. 
 

2. De partijen kunnen elkaar uitnodigen voor seminars, workshops, conferenties en 
andere soortgelijke activiteiten die relevant zijn voor hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden.  

 
 

Artikel 16 
Verlening van diensten van gemeenschappelijk belang aan het EOM 

 

1. Overeenkomstig artikel 100, lid 4, van de EOM-verordening en artikel 50, lid 6, van de 
Eurojust-verordening kan Eurojust diensten van gezamenlijk belang aan het EOM 
verlenen waarvan de bijzonderheden in een afzonderlijke regeling worden vastgesteld.  
 

2. Afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen en rekening houdend met de 
taakopdrachten van de partijen kan de in lid 1 bedoelde regeling ook voorzien in een 
regeling van de samenwerking tussen de partijen op het gebied van beroepsopleiding. 
 

 
HOOFDSTUK IV 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
 

Artikel 17 
Algemene bepalingen 

 

1. Elke uitwisseling en verdere verwerking van persoonsgegevens geschiedt in 
overeenstemming met en op basis van de respectieve rechtskaders van de partijen. 
 

2. De partijen houden een register bij van de toezending en ontvangst van de gegevens die 
in het kader van deze werkafspraak zijn meegedeeld, met opgave van de redenen voor 
die toezendingen. 

 

Artikel 18 
privacy en gegevensbescherming 

 

Met betrekking tot persoonsgegevens die in het kader van deze werkafspraak worden 
uitgewisseld, zorgen de partijen ervoor dat: 
 

a. de persoonsgegevens rechtmatig en eerlijk worden verwerkt; 
b. de verstrekte persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig 

zijn in verhouding tot het specifieke doel van het verzoek of de doorgifte;  
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c. de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel 
waarvoor de gegevens overeenkomstig deze werkafspraak werden verstrekt of 
verder verwerkt. Deze noodzaak moet voortdurend worden geëvalueerd in 
overeenstemming met de respectieve rechtskaders van de partijen; en 

d. indien er redenen zijn om aan te nemen dat persoonsgegevens mogelijk 
onnauwkeurig zijn, worden mogelijk onnauwkeurige persoonsgegevens onverwijld 
ter kennis van de ontvangende partij gebracht, zodat zo nodig passende 
corrigerende maatregelen worden genomen.  

 

Artikel 19 
Doorgifte van bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

 

1. Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, 
genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 
een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands 
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid mogen alleen worden verstrekt indien zij strikt 
noodzakelijk en evenredig zijn voor een in artikel 1 van deze werkafspraak omschreven 
doel.  

 
2. De partijen zorgen voor passende waarborgen, met name passende technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen, om rekening te houden met de bijzondere 
gevoeligheid van de in lid 1 van dit artikel genoemde categorieën persoonsgegevens en 
om te voorkomen dat natuurlijke personen op grond van deze persoonsgegevens 
worden gediscrimineerd. 

 

Artikel 20 
Rechten van de betrokkenen  

 

1. De partijen overleggen met elkaar alvorens een besluit te nemen over een verzoek van 
een betrokkene om toegang tot, rectificatie, beperking of wissing van persoonsgegevens 
die in het kader van deze werkafspraak zijn verwerkt, om ervoor te zorgen dat alle 
redenen voor de beperkingen die door de andere partij worden aangevoerd, naar 
behoren in overweging worden genomen.  

 
2. Wat Eurojust betreft, moet het ervoor zorgen dat, in voorkomend geval, terdege 

rekening wordt gehouden met het standpunt van de nationale autoriteiten die de 
persoonsgegevens aanvankelijk aan Eurojust hebben verstrekt.   

 

Artikel 21 
Termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens 

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van deze werkafspraak of voor de doeleinden waarvoor de gegevens 
werden verzameld of verder verwerkt overeenkomstig artikel 1 van deze werkafspraak. 
Deze noodzaak moet voortdurend worden geëvalueerd in overeenstemming met de 
respectieve rechtskaders van de partijen.  

 

Artikel 22 
Gegevensbeveiliging 

 

1. De partijen zien erop toe dat de nodige technische en organisatorische maatregelen 
worden genomen om de in het kader van deze werkafspraak ontvangen 
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij 
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onrechtmatig, tegen toevallig verlies of ongeoorloofde verspreiding, wijziging, toegang 
of enige ongeoorloofde vorm van verwerking. De partijen zorgen er met name voor dat 
alleen personen die toegang hebben tot persoonsgegevens, toegang hebben tot 
dergelijke gegevens. 
 

2. De partijen stellen elkaar in kennis van alle beveiligingsincidenten, en met name van 
inbreuken op gegevens, die verband houden met de in het kader van deze werkafspraak 
uitgewisselde gegevens. 

 

Artikel 23 
Verdere doorgiften 

 

In geval van een verdere doorgifte, met inbegrip van doorgifte aan organen en 
agentschappen van de Unie, lidstaten, derde landen en internationale organisaties, moet de 
partij die de gegevens doorgeeft, de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de 
andere partij in algemene zin of onder specifieke voorwaarden verkrijgen. Deze 
voorafgaande toestemming mag alleen worden verleend wanneer dit is toegestaan op 
grond van het toepasselijke rechtskader van de partij waarvan de gegevens afkomstig zijn. 

 

Artikel 24 
Uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens 

 

1. De beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde 
gegevens die tussen de partijen worden uitgewisseld, worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen de partijen inzake de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens. 
 

2. Onverminderd andere bepalingen van de respectieve rechtskaders van de partijen die 
uitzonderlijke doorgiften van gerubriceerde informatie toestaan, kan gerubriceerde 
informatie alleen worden uitgewisseld op voorwaarde dat de overeenkomst inzake de 
uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens is gesloten. 

 
 

HOOFDSTUK V 
SLOTBEPALINGEN 

 
 

Artikel 25 
Technische uitvoering 

 
De partijen kunnen passende technische en praktische maatregelen overeenkomen voor de 
uitvoering van deze werkafspraak, indien dit nodig is voor de uitwisseling van informatie 
of de uitvoeringsbepalingen van de respectieve rechtskaders. Deze maatregelen kunnen de 
vorm aannemen van een afzonderlijke overeenkomst.   
 
 

Artikel 26 
Toegang van het publiek tot documenten van de partijen 

 
1. De partijen overleggen met elkaar alvorens een besluit te nemen over een verzoek van 

een betrokkene om toegang tot documenten die een van de partijen op grond van deze 
werkafspraak van de andere partij heeft ontvangen.  
 

2. De geraadpleegde partij die het document heeft opgesteld beschikt over een 
antwoordtermijn die de andere partij in staat stelt haar eigen antwoordtermijnen in 
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acht te nemen, maar die niet korter dan vijf werkdagen is. Indien de partij die het 
document heeft opgesteld niet binnen de gestelde termijn antwoordt, handelt de partij 
die om toegang tot een van de andere partij afkomstig document verzoekt, 
overeenkomstig haar eigen regels inzake de toegang van het publiek tot documenten, 
rekening houdend met het rechtmatige belang van de partij die het document heeft 
opgesteld op basis van de beschikbare informatie. 

 
3. De bepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de partij die het 

document heeft opgesteld dit reeds openbaar heeft gemaakt of indien zij schriftelijk 
heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan. 

 
 

Artikel 27 
Aansprakelijkheid voor ongeoorloofde, onjuiste of onnauwkeurige verwerking van 

gegevens 

 
1. Elke partij is, overeenkomstig haar respectieve rechtskader, aansprakelijk voor de 

schade die een betrokkene lijdt als gevolg van ongeoorloofde, onjuiste of 
onnauwkeurige verwerking van gegevens door die partij.  

 
2. Geen van beide partijen kan in een tegen haar ingestelde procedure aanvoeren dat de 

andere partij onnauwkeurige informatie heeft verstrekt. Indien een partij verplicht is 
bedragen te betalen die als schadevergoeding aan een benadeelde partij zijn toegekend, 
en de schade het gevolg is van het feit dat de andere partij haar wettelijke verplichtingen 
om nauwkeurige informatie en gegevens te verstrekken niet is nagekomen, is 
laatstgenoemde verplicht deze bedragen op verzoek terug te betalen. Indien tussen de 
partijen geen overeenstemming kan worden bereikt over de vaststelling en vergoeding 
van schade, wordt de kwestie geregeld volgens de in artikel 30 vastgelegde procedure.   

 
3. De partijen verplichten elkaar niet tot betaling van punitieve of niet-compensatoire 

schadevergoeding uit hoofde van lid 2 van dit artikel.  
 
 

Artikel 28  
Uitgaven 

 
De partijen dragen hun eigen kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze 
werkafspraak. 

 
 

Artikel 29 
Evaluatie van de uitvoering 

 

1. De partijen voeren om de twee jaar een gezamenlijke evaluatie uit van de uitvoering van 
deze werkafspraak. 

 
2. Indien de partijen tijdens de evaluatie gebieden vaststellen waarvoor nader beraad 

nodig is, kan een beroep worden gedaan op de in artikel 30 van deze werkafspraak 
omschreven procedure voor de beslechting van geschillen.  

 
 

Artikel 30 
Procedure voor de beslechting van geschillen 

 
1. Op verzoek van één van beide partijen komen de partijen onverwijld bijeen om 

geschillen in verband met de interpretatie of uitvoering van deze werkafspraak die van 
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invloed kunnen zijn op de samenwerkingsrelatie tussen de partijen, in der minne op te 
lossen.  
 

2. Indien één van beide partijen ernstig tekortschiet bij de naleving van de bepalingen van 
deze werkafspraak, of indien een partij van oordeel is dat een dergelijke tekortkoming 
zich in de nabije toekomst kan voordoen, kan elk van beide partijen de toepassing van 
deze werkafspraak tijdelijk opschorten in afwachting van de toepassing van lid 1. De aan 
de partijen verbonden verplichtingen in het kader van de werkafspraak blijven 
niettemin van kracht.  

 
3. Indien een geschil niet kan worden beslecht door middel van overleg overeenkomstig 

lid 1, kan elk van beide partijen verzoeken onderhandelingen aan te knopen voor de 
wijziging van deze werkafspraak overeenkomstig artikel 31.  

 
 

Artikel 31 
Wijzigingen 

 
1. Deze werkafspraak kan te allen tijde schriftelijk worden gewijzigd met wederzijdse 

instemming van de partijen. Elke wijziging moet worden goedgekeurd in 
overeenstemming met de respectieve rechtskaders van de partijen. 

 
2. Een dergelijke wijziging treedt in werking op de dag volgend op de datum waarop de 

partijen elkaar in kennis stellen dat aan hun interne voorschriften is voldaan. 
 
 

Artikel 32 
Inwerkingtreding 

 
Deze werkafspraak treedt in werking op de dag volgend op die van de ondertekening ervan. 

 
 

Artikel 33 
Beëindiging 

 
1. Deze werkafspraak kan door elk van beide partijen schriftelijk worden beëindigd met 

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
 

2. In geval van beëindiging maken de partijen afspraken over het verdere gebruik en de 
verdere opslag van de informatie die reeds tussen hen is uitgewisseld. 

 
3. Onverminderd lid 1 blijven de rechtsgevolgen van deze werkafspraak van kracht. 

 
 
 

 
Gedaan in tweevoud in de Engelse taal. 

 
 
 

Voor het Europees Openbaar Ministerie  Voor Eurojust 
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op 04/02/2021 

 Voorzitter van Eurojust 
 
Gedaan te Den Haag 
 
op 11/02/2021 

 


