
Eurojust, het EU-Agentschap voor justitiële samen-
werking in strafzaken, is een unieke centrale in Den 

Haag, Nederland, waar nationale justitiële autoriteiten 
nauw samenwerken voor de bestrijding van grensover-
schrijdende zware georganiseerde criminaliteit. Euro-
just heeft ten taak Europa veiliger te maken door middel 
van coördinatie van de werkzaamheden van nationale 
autoriteiten – van zowel de EU-lidstaten als van derde 
landen – op het gebied van onderzoek en vervolging 
van transnationale criminaliteit. 

Elke deelnemende EU-lidstaat detacheert één persoon 
als nationaal lid naar Eurojust. De nationale leden 
vormen het college van Eurojust, dat verantwoordelijk 
is voor de organisatie en werking van het agentschap. 
Dit college krijgt op zijn beurt ondersteuning van de 
administratie van Eurojust, die onder meer bestaat uit 
zaakanalisten, juridisch adviseurs en datadeskundigen. 
Het speciaal ontworpen gebouw van Eurojust beschikt 
over beveiligde vergaderruimten met mogelijkheden 
voor vertaling naar alle officiële talen van de EU en een 

speciaal voor coördinatiecentra 
ontworpen vergaderzaal, van-
waaruit gezamenlijke actiedagen 
in realtime kunnen worden gemo-
nitord en gecoördineerd. 

Eurojust heeft een hecht interna-
tionaal netwerk ontwikkeld, dat 
openbare aanklagers uit de hele Europese Unie toegang 
biedt tot meer dan vijftig rechtsgebieden wereldwijd. 
Het agentschap heeft samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten met tientallen niet-EU-landen. Verschillende 
daarvan hebben verbindingsmagistraten bij Eurojust 
gestationeerd, die met hun tegenhangers in het colle-
ge samenwerken aan internationale zaken. Eurojust 
werkt ook nauw samen met andere EU-agentschappen 
en partners die medewerking verlenen in verschillen-
de fasen van de strafrechtketen, zoals instanties voor 
handhaving en fraudebestrijding. 

Wie zijn wij?

Eurojust verleent in de verschillende fasen van grens-
overschrijdend strafrechtelijk onderzoek operationele 
ondersteuning op maat, zoals:

 ` een snelle respons;

 ` een coördinatiedienst die 24 uur per dag, 
zeven dagen per week beschikbaar is;

 ` contacten met de belangrijkste tegenpartijen; en 

 ` ondersteuning bij het voorbereiden van verzoe-
ken om justitiële samenwerking, inclusief officiële 
vertalingen.

Eurojust biedt voorts complexe vormen van bij-
stand en coördinatiemechanismen, die waar nodig 
kunnen worden gecombineerd om grote operaties te 
ondersteunen. Zo kan het agentschap:

Wat doen wij?   
 ` parallelle onderzoeken coördineren;

 ` coördinatievergaderingen organiseren, om de jus-
titiële autoriteiten en vertegenwoordigers op het 
gebied van rechtshandhaving samen te brengen;

 ` gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT’s) 
oprichten en/of financieren waarin justitiële en 
rechtshandhavingsautoriteiten op basis van een 
wettelijke overeenkomst tussen twee of meer 
landen samenwerken aan transnationale strafrech-
telijke onderzoeken; en

 ` gezamenlijke, in realtime vanuit coördinatiecentra 
bij Eurojust aangestuurde actiedagen plannen, in 
het kader waarvan nationale autoriteiten daders 
kunnen arresteren, georganiseerde criminele or-
ganisaties kunnen ontmantelen en beslag kunnen 
leggen op criminele vermogens.

Samen met de lidstaten en een uitgebreid netwerk van internationale partners speelt Eurojust een belangrijke 
rol in het streven om Europa veiliger te maken en gerechtigheid voor de Europese burgers te garanderen.

Het EU-Agentschap 
voor justitiële samenwerking in strafzaken
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Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad in 
1999 in Tampere, Finland, werd door Europese staats-
hoofden en regeringsleiders voor het eerst gesproken 
over plannen voor de oprichting van een justitieel 
orgaan ter versterking van de samenwerking tussen 
nationale autoriteiten in de strijd tegen grensover-
schrijdende zware georganiseerde criminaliteit. In 
maart 2001 begon in Brussel een voorlopige justitiële 
samenwerkingseenheid onder de naam Pro-Eurojust 
met haar werkzaamheden. De terroristische aanslagen 
van 11 september in de Verenigde Staten hebben het 
belang van intensievere internationale samenwerking 
benadrukt. Ten gevolge van die aanslagen werd de 
ontwikkeling van Eurojust versneld, dat bij besluit van 
de Raad van 28 februari 2002 formeel werd opgericht 
als Europese Eenheid voor justitiële samenwerking. In 
2003 verhuisde Eurojust naar Den Haag.

Eurojust heeft sinds zijn oprichting een sterke ontwik-
keling doorgemaakt, wat eveneens geldt voor de aard 
en omvang van de door Eurojust verrichte taken. Met 
het besluit van de Raad inzake het versterken van het 
agentschap in 2008 werden de operationele capaci-
teiten van Eurojust uitgebreid en de samenwerking 
tussen nationale autoriteiten en Eurojust, evenals met 
overige partners en derde landen, vergemakkelijkt. In 
het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, 
werd Eurojust specifiek genoemd en werd de opdracht 
van Eurojust gedefinieerd als “het ondersteunen en 

Eurojust door de jaren heen
versterken van de coördinatie en de samenwerking 
tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met het 
onderzoek en de vervolging van zware criminaliteit 
welke twee of meer lidstaten schaadt”.

In 2017 verhuisde Eurojust naar een nieuw gebouw, 
dat speciaal voor dat doel werd gecreëerd in het hart 
van de Internationale Zone van Den Haag. Het gebouw 
is ontworpen om de missie van het agentschap, ont-
wikkeling en verbetering van justitiële samenwer-
king, te ondersteunen. Het beschikt over een speciaal 
actiecentrum met voorzieningen voor het uitwisselen 
van informatie en het bepalen van de te volgen strate-
gieën tijdens grootschalige multilaterale gezamenlijke 
acties. Op de onderste verdiepingen bevindt zich een 
aantal besloten vergaderruimten waar vertrouwelijke 
gesprekken kunnen plaatsvinden tussen de leden van 
de nationale bureaus en externe beroepsbeoefenaars. 
De ruimten zijn uitgerust met beveiligde, geavanceerde 
IT-systemen en voorzieningen voor simultaanvertaling.

Met de inwerkingtreding van de Eurojust-verordening 
op 12 december 2019 ging Eurojust een nieuwe ont-
wikkelingsfase in en groeide het uit tot het Agentschap 
van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in 
strafzaken. Met de nieuwe rechtsgrondslag werden een 
nieuwe bestuursstructuur, nieuw beleid voor buiten-
landse betrekkingen en een nieuwe gegevensbescher-
mingsregeling geïntroduceerd.

Met de klok mee, van boven naar beneden: Bijeenkomst van de Europese Raad in 1999 in Tampere, Finland (© Europese Raad), het Eurojust-gebouw in Den Haag (© Corné Bastiaansen), 
conferentiezaal en actiecentrum



Er wordt een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid ingesteld voor de Europese Unie en er 
wordt overeenstemming bereikt over de oprichting van 

“Pro-Eurojust”

Eurojust verhuist naar zijn zetel in Den 
Haag, internationale stad van vrede en 
recht

12/2002 – Oprichting van het 
secretariaat van het Europees 
Justitieel Netwerk (EJN) als aparte 
eenheid binnen Eurojust

Oprichting van het secretariaat van het 
GOT-netwerk als aparte eenheid binnen 

Eurojust

12/2008 – Vaststelling van een besluit 
van de Raad inzake het versterken van 

Eurojust

01/2011 – Oprichting van het secretariaat 
van het genocidenetwerk als aparte eenheid 
binnen Eurojust

06/2002 – Het Europees aanhoudingsbevel en 
de procedures van overlevering tussen lidstaten 

worden ingevoerd bij kaderbesluit van de Raad

01/2009 – Eurojust begint met het verlenen van 
financiële en logistieke ondersteuning aan 
gemeenschappelijke onderzoeksteams

Eurojust en het EJN brengen 
wekelijkse updates uit over de impact 

van de COVID-19-crisis op de justitiële 
samenwerking 

05/2020 – Lancering van de Focusgroep 
migrantensmokkel bij Eurojust, waarin 
gespecialiseerde openbare aanklagers van EU-
lidstaten samenkomen

12/2019 – De nieuwe Eurojust-verordening 
treedt in werking en Eurojust wordt het EU-

Agentschap voor justitiële samenwerking in 
strafzaken

06/2017 – Eurojust verhuist naar 
het nieuwe, speciaal voor Eurojust 
ontworpen gebouw in Den Haag

06/2011 – Oprichting van Eurojusts 
oproepdienst (OCC), die waarborgt 

dat verzoeken om bijstand van 
rechters, openbare aanklagers en 

rechtshandhavingsinstanties 24 uur per dag, 
zeven dagen per week in ontvangst kunnen 

worden genomen

09/2019 – Eurojust zet zijn honderdste 
coördinatiecentrum op sinds de invoering van dit 
unieke instrument in 2011

04/2014 – De richtlijn betreffende 
het Europees onderzoeksbevel in 

strafzaken wordt vastgesteld

12/2007 – Eurojust opent zijn duizendste 
zaak 

02/2002 – Eurojust wordt bij besluit van de Raad opge-
richt om de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende 

criminaliteit te versterken

06/2002 – Regels voor het instellen van 
gemeenschappelijke onderzoeksteams worden 
vastgesteld in een EU-kaderbesluit
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Tijdschema van een Eurojust-zaak

eigen initiatief
Op basis van informatie afkomstig van:

 9 andere EU-agentschappen (bijv. Europol, 
Frontex)

 9 het Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF)

 9 EOM
 9 Nationale autoriteiten (bijv. informatie-
uitwisseling inzake terrorisme, kennisgevingen 
op grond van artikel 21 van de Eurojust-
verordening enz.)

een nationale autoriteit
Verzoek om bijstand van bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten bij hun onderzoeken/vervolgingen

EOM (wanneer operationeel)
Op verzoek van het Europees Openbaar 
Ministerie binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheid

OPENEN VAN EEN ZAAK
Een Eurojust-zaak kan worden ingeleid 
door …
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De organisatiestructuur van Eurojust bestaat uit het 
college, de raad van bestuur en de administratie. 

Het college is verantwoordelijk voor de operationele 
taken van het agentschap en bestaat uit de nationale 
leden van alle deelnemende EU-lidstaten. Wanneer het 
college optreedt in niet-operationele zaken maakt ook 
een vertegenwoordiger van de Europese Commissie 
deel uit van het college. Het college staat onder toezicht 
van de voorzitter en twee vicevoorzitters van Eurojust, 
die elk worden gekozen voor een ambtstermijn van 
vier jaar, met een maximum van twee ambtstermijnen.

De nationale leden zijn verantwoordelijk voor een 
eigen nationaal bureau, bijgestaan door adjuncten 
en medewerkers die worden afgevaardigd door hun 
respectieve land. De bureaus zijn het belangrijkste 
contactpunt voor openbare aanklagers en onderzoeks-
rechters die in een specifiek strafrechtelijk onderzoek 
bijstand nodig hebben.

De raad van bestuur staat het college bij in de uitoefe-
ning van zijn beheerstaken. De raad van bestuur is sa-
mengesteld uit de voorzitter en de twee vicevoorzitters 

De organisatiestructuur van Eurojust
van Eurojust, één vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie en twee andere leden van het college die op 
basis van een toerbeurtsysteem voor twee jaar worden 
benoemd.

Binnen de administratie is de administratief directeur 
de wettelijke vertegenwoordiger van Eurojust en ver-
antwoordelijk voor de bestuurlijke leiding. De adminis-
tratief directeur is verantwoordelijk voor het toezicht 
op de dagelijkse administratie en het personeelsma-
nagement en ondersteunt het operationele werk van 
Eurojust in administratieve zin. 

Netwerken

Bij Eurojust zijn vier netwerken ondergebracht: het 
secretariaat van het Europees Justitieel Netwerk, het 
secretariaat van het genocidenetwerk, het secretariaat 
van het GOT-netwerk en het Europees Justitieel Cyber-
crime Netwerk. De netwerken bestaan uit nationale 
contactpunten of nationale experts die justitiële sa-
menwerking, informatie-uitwisseling en het werk van 
praktijkmensen in de lidstaten faciliteren. 

Eurojust werkt samen met nationale autoriteiten voor 
de bestrijding van een breed scala van ernstige, com-
plexe grensoverschrijdende criminaliteit waarbij twee 
of meer landen betrokken zijn. Het agentschap leidt het 
gerechtelijk optreden tegen toenemende dreigingen 
in Europa, zodat de lidstaten criminelen een stap voor 
kunnen blijven, met als belangrijkste focus misdaador-
ganisaties. Zaken die aan Eurojust worden voorgelegd, 
betreffen vaak meer dan één soort misdrijf. 

Onder prioriteitsmisdrijven wordt onder meer ver-
staan: 

 ` terrorisme
 ` cybercriminaliteit
 ` mensenhandel/mensensmokkel
 ` drugshandel 
 ` strafbare feiten tegen de financiële belangen van de 

EU (PIF-misdrijven) 
 ` migrantensmokkel
 ` milieucriminaliteit
 ` witwaspraktijken
 ` oplichting en fraude

Prioriteitsmisdrijven



Informatie geanalyseerd
 9 Onderlinge afstemming van gegevens 
 9 Verbanden met andere onderzoeken identificeren
 9 Nauwe samenwerking met Europol

Instrumenten voor justitiële samenwerking besproken
 9 Europees aanhoudingsbevel (EAB)
 9 Europees onderzoeksbevel (EOB)
 9 Verzoek om wederzijdse rechtshulp (MLA)
 9 Beslissing tot bevriezing/inbeslagneming

Aangelegenheden voor samenwerking behandeld
 9 Bevoegdheidsconflicten
 9 Parallelle procedures
 9 Overdracht van vervolging
 9 Ontvankelijkheid van bewijs
 9 Samenwerking met derde landen

GEMEENSCHAPPELIJK ONDERZOEKSTEAM (GOT)
Eurojust verleent juridische, praktische en financiële 
ondersteuning

CÖORDINATIEVERGADERIN-
GEN
Vergaderingen met nationale auto-
riteiten (rechterlijke en rechtshand-
havingsinstanties) om de verdere 
stappen voor te bereiden

COÖRDINATIECENTRUM
Gecoördineerde 
actiedag bij complexe 
grensoverschrijdende zaken 
ondersteund door Eurojust

SNELLE RESPONS
Dringende acties worden besproken 
en overeengekomen door de betrok-
ken partijen

Het verzoek kan snel worden opgelost

GECOÖRDINEERDE ONDERZOE-
KEN EN VERVOLGINGEN
Betrokken partijen bespreken de zaak 
en plannen een reeks gecoördineerde 
acties

Uitgebreide actie is nodig

AFSLUITEN VAN EEN EURO-
JUST-ZAAK
Nationale autoriteiten boeken vooruit-
gang met hun onderzoek/vervolgingen 

Verdere verzoeken kunnen 
worden doorgegeven 
aan Eurojust (bijv. 
ondersteuning tijdens de 
fase van de terechtzitting)
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Bij zaken die aan Eurojust worden voorgelegd, zijn ofwel twee of meer EU-lidstaten betrokken, of een lidstaat en 
een niet-EU-land. Soms gaat het om misdrijven die in één lidstaat zijn gepleegd, maar gevolgen hebben die zich tot 
buiten de grenzen van die lidstaat uitstrekken. Eurojust stelt de lidstaten zijn uitgebreide ervaring en deskundig-
heid op het gebied van justitiële samenwerking ter beschikking, inclusief een reeks instrumenten voor het oplos-
sen van problemen in verband met onder meer bevoegdheidsconflicten, uitlevering, ontvankelijkheid van bewijs 
en bevriezing en inbeslagneming van bezittingen. Omdat Eurojust betrekkingen onderhoudt met autoriteiten van 
alle lidstaten en verschillende derde landen, kan het snel op verzoeken reageren, waardoor een zaak soms al bin-
nen enkele uren kan worden opgelost. 

Als een nationaal lid besluit een zaak bij Eurojust te laten registreren, komt het college bijeen om vast te stellen 
welke nationale leden van Eurojust erbij betrokken moeten worden. Het nationale lid (of zijn adjuncten en me-
dewerkers) houdt de controle over de zaak, terwijl Eurojust advies en bijstand kan verlenen bij de coördinatie en 
toepassing van Europese juridische middelen en instrumenten. 

Zodra een zaak is geopend bij Eurojust, kan er een volgende vergadering worden georganiseerd om de informa-
tie-uitwisseling tussen de betrokken landen te faciliteren, relevante juridische aangelegenheden te bespreken en 
de respectieve nationale autoriteiten te adviseren over de te nemen verdere stappen (zie Tijdschema van een Euro-
just-zaak voor het mogelijke verloop van zaken). 

Een zaak voorleggen aan Eurojust
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Eurojust biedt bijstand bij een breed scala van onder-
zoeken. Elke zaak is anders en vereist een individuele 
aanpak. Vaak moeten openbare aanklagers onmid-
dellijk in actie komen om verdachten op te sporen en 
aan te houden. In dat soort gevallen kunnen nationale 
autoriteiten vertrouwen op de unieke oproepdiensten 
van Eurojust, bijvoorbeeld in de vorm van het facilite-
ren van een snelle uitvoering van een Europees aan-
houdingsbevel (EAB), een beslissing tot bevriezing of 
het verzamelen van bewijsmateriaal op basis van een 
Europees onderzoeksbevel (EOB). In andere situaties 
wordt een onderzoek langzaam en methodisch opge-
bouwd, met maanden, of zelfs jaren, van zorgvuldige 
planning, coördinatie en overleg, waarbij Eurojust een 
coördinerende rol vervult. Vier belangrijke vormen van 
bijstand die Eurojust levert, zijn gemeenschappelijke 
onderzoeksteams, EU-instrumenten voor justitiële 
samenwerking, coördinatievergaderingen en coör-
dinatiecentra.

Gemeenschappelijke onderzoeksteams 
(GOT’s)

GOT’s zijn het meest geavanceerde instru-
ment voor internationale samenwerking in 
strafzaken. Het zijn teams waarin rechters, 
openbare aanklagers en handhavingsfuncti-
onarissen samenwerken aan transnationale 

strafrechtelijke onderzoeken op basis van een voor een 
vaste periode gesloten wettelijke overeenkomst tussen 
twee of meer landen, .  Eurojust verleent landen sinds 
2009 bijstand bij het opzetten en inzetten van GOT’s. 
Het agentschap treedt op als gastheer voor vergaderin-
gen met GOT-leden, vaak met verlening van vertaal- en 
tolkdiensten. Even belangrijk is dat Eurojust GOT’s ook 
financiële en logistieke ondersteuning kan bieden om 
bij transnationale zaken de financiële druk op nationa-
le begrotingen te verlichten.

Belangrijke onderzoeksinstrumenten

Wat is een Europees aanhoudingsbevel?

Het Europees aanhoudingsbevel is geldig voor alle 
lidstaten van de Europese Unie en wordt gebruikt 
om verdachten en veroordeelden aan te houden en 
over te leveren aan de uitvaardigende lidstaat met 
het oog op strafrechtelijke vervolging of tenuit-
voerlegging van hun straf. Eurojust speelt een be-
langrijke rol bij de verbetering van de toepassing 
van het EAB, onder meer door het wegnemen van 
wettelijke en praktische belemmeringen. Eurojust 
kan de toezending en tijdige tenuitvoerlegging 
van EAB’s faciliteren en coördineren en advies 
verstrekken in het geval van een samenloop van 
aanhoudingsbevelen, bijstand verlenen in aange-
legenheden die verband houden met overlevering, 
opheldering geven bij verschillen in nationale wet-
geving verband met tot EAB’s en nationale autori-
teiten helpen vele andere kwesties op te lossen. 

Wat is een Europees onderzoeksbevel?

Met het Europees onderzoeksbevel is er een duide-
lijk proces ingevoerd voor de samenwerking tus-
sen justitiële autoriteiten in verschillende lidstaten 
ten behoeve van het vergaren en bewaren van 
bewijsmateriaal, zoals het uitvoeren van doorzoe-
kingen en verhoren, het verkrijgen van bankgege-
vens en financiële informatie, het onderscheppen 
van communicatie en het tijdelijk overleveren van 
aangehouden personen. Eurojust kan bijstand bie-
den in aangelegenheden die verband houden met 
de vier belangrijkste fasen van de levenscyclus van 
een EOB (de uitvaardigings-, toezendings-, erken-
nings- en tenuitvoerleggingsfase). Verder kan Eu-
rojust advies verstrekken over aangelegenheden 
die verband houden met het toepassingsgebied 
van de EOB-richtlijn en de toepassing ervan in het 
licht van andere beschikbare rechtsinstrumenten, 
de bevoegde autoriteiten, de inhoud, vorm en taal 
die worden gebruikt en de toepassing van specifie-
ke onderzoeksmaatregelen.

Eurojust ondersteunt GOT’s door:

 ` beoordeling van de geschiktheid van een zaak 
voor het opzetten van een GOT; 

 ` het verlenen van bijstand bij het opstellen van 
de GOT-overeenkomst;

 ` het bieden van juridische en praktische on-
dersteuning gedurende de inzetperiode van 
het GOT, inclusief ondersteuning van geza-
menlijke operaties (coördinatiecentra);

 ` het coördineren van onderzoeks- en vervol-
gingsstrategieën; en

 ` het bieden van financiële en logistieke onder-
steuning voor reizen, vertaling, overdracht 
van bewijsmateriaal en bruikleen van appara-
tuur.

Ondersteuning bij het gebruik van 
EU-instrumenten voor justitiële samen-
werking

Instrumenten als het Europees aanhou-
dingsbevel en het Europees onderzoeks-
bevel vereenvoudigen de samenwerking 
in grensoverschrijdende zaken aanzienlijk. 
Om het potentieel van deze instrumenten 

optimaal te benutten, moeten nationale autoriteiten 
echter snel met elkaar in contact kunnen treden, in ver-
schillende talen en rechtsgebieden. Eurojust speelt een 
coördinerende rol om de betrokken landen te helpen 
deze instrumenten optimaal te benutten. 
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       Met de toename van de grensoverschrijdende criminaliteit, wordt ook in steeds grotere 
maat een beroep gedaan op bijstand van Eurojust in grote, complexe zaken. Hierdoor 
stijgt het aantal internationale acties van justitie die wij in realtime moeten coördineren. 
Door het oprichten van een coördinatiecentrum bij Eurojust kunnen we onmiddellijk 
bijstand bieden en ervoor zorgen dat acties gelijktijdig worden uitgevoerd in het belang 
van justitie en politie in alle deelnemende landen in gevallen waarin individuele acties 

van lidstaten en derde landen minder goede resultaten zouden opleveren.

Ladislav Hamran – voorzitter van Eurojust

Coördinatiecentra

Coördinatiecentra zijn een uniek instru-
ment van Eurojust ter ondersteuning 
van grootschalige operaties gericht op 
grensoverschrijdende criminaliteit. Een 
belangrijke succesfactor bij deze acties is 

dat maatregelen als arrestaties, doorzoekingen, in-
beslagname van bewijsstukken, ondervragingen van 
(potentiële) verdachten en getuigen en bevriezing van 
bezittingen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. 
Deze actiedagen vinden vaak in verschillende lidstaten 
tegelijk plaats, om te voorkomen dat criminelen hun 
netwerken kunnen waarschuwen. 

Tijdens een actiedag hebben deelnemers van het 
coördinatiecentrum toegang tot speciale beveiligde 
communicatielijnen. Op basis van de informatie die 
binnenkomt van de betrokken autoriteiten verstrekt 
het coördinatiecentrum regelmatig informatie over de 
vorderingen van operaties in het veld. 

Op basis van deze informatie kunnen de betrokken 
autoriteiten hun strategieën ter plekke aanpassen aan 
nieuwe ontwikkelingen. Zo kan er een extra EOB nodig 
zijn om een adres te doorzoeken dat pas tijdens de 
actie naar boven is gekomen. Deelnemers moeten voor-
bereid zijn op onvoorziene situaties en snel kunnen 
reageren.

In september 2019 heeft Eurojust zijn honderdste co-
ordinatiecentrum opgezet. Deze mijlpaal en de resulta-
ten die in de loop der jaren dankzij coördinatiecentra 
zijn bereikt, onderstrepen het nut van dit instrument 
en de toenemende rol die het speelt binnen de justitiële 
samenwerking. 

Door als team samen te werken met de nationale 
autoriteiten helpen de nationale bureaus van Eurojust 
en zijn toegewijde analisten en adviseurs de juiste 
omstandigheden te scheppen voor het coördineren van 
complexe, zich snel ontwikkelende grensoverschrijden-
de operaties.

Coördinatievergaderingen

Coördinatievergaderingen zijn een veel-
gebruikt operationeel instrument van 
Eurojust, dat justitiële autoriteiten en 
rechtshandhavers uit de lidstaten en, in 
sommige gevallen, derde landen bij el-

kaar brengt. Deelnemers wisselen informatie uit en 
lossen juridische problemen op, zoals bevoegdheids-
conflicten en overdracht van vervolging. Ook kunnen ze 
afspraken maken over verdere stappen in het onder-
zoek, actiedagen plannen en de mogelijkheden van een 
GOT bespreken.

Eurojust vervult bij deze vergaderingen een coördine-
rende rol. Eurojust beschikt over een specifiek team 
van functionarissen voor justitiële samenwerking die 
juridisch advies, analyses en operationele bijstand 
kunnen verstrekken. 

Daarnaast stelt Eurojust ook faciliteiten beschikbaar, 
evenals accommodatie en reiskostenvergoeding voor 
bezoekende deelnemers. Tijdens de coördinatieverga-
dering zijn simultaantolken beschikbaar, zelfs als de co-
ordinatievergadering via videoconferentie plaatsvindt. 

© Eurojust
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Het eerste coördinatiecentrum van Eurojust werd in 
februari 2011 opgezet om een halt toe te roepen aan 
migrantensmokkel door een crimineel netwerk dat in 
zes landen actief was. Eurojust werd verzocht om tot 
de betrokken lidstaten gerichte verzoeken om weder-
zijdse rechtshulp (MLA) te faciliteren en onderzoeken 
en vervolgingen te coördineren, evenals gelijktijdige 
acties tegen de georganiseerde misdaadorganisatie 
in de andere vijf landen. Nadat Eurojust bijstand had 
verleend bij de uitvoerige voorbereidingen, inclusief 
de organisatie van een coördinatievergadering om tot 
een strategie voor gelijktijdige acties in zeven steden 
te komen, werd er een coördinatiecentrum opgericht. 
Er werden 35 verdachten van mensensmokkel gearres-

Coördinatiecentra in actie
teerd en 38 immigranten onderschept.

In september 2019 werd het honderdste coördinatie-
centrum bij Eurojust opgezet voor de voltooiing van 
een complex technisch onderzoek naar een crimineel 
netwerk dat zich bezighield met grootschalige fraude 
met betaaltelevisie en grootschalige overtreding van 
de auteursrechten voor audiovisuele werken. Bij de 
actiedag waren zes landen betrokken. Er werden 22 
verdachten geïdentificeerd en er werden meer dan 
tweehonderd servers offline gehaald. Naar aanleiding 
van de geslaagde operatie van het coördinatiecentrum 
werd een persconferentie bij Eurojust gehouden. 

 Foto’s © Eurojust; Raad van de EU
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EncroChat (2020) Via een gemeenschappelijk onderzoeksteam slaagden Franse en Nederlandse rechterlijke 
en handhavingsinstanties, Europol en Eurojust erin om EncroChat, een versleuteld telefoonnetwerk dat breed 
gebruikt wordt door criminele netwerken, te ontmantelen. Dankzij het maanden durende onderzoek konden 
miljoenen berichten die tussen criminelen waren uitgewisseld bij de beraming van ernstige misdrijven, worden 
onderschept, gedeeld en geanalyseerd. De informatie wordt al gebruikt in verschillende lopende strafrechte-
lijke onderzoeken en zal nader worden geanalyseerd als een bron die unieke inzichten oplevert op basis van on-
gekende hoeveelheden nieuw bewijs, dat zal worden gebruikt om georganiseerde criminele netwerken grondig 
aan te pakken. Eurojust heeft intensief bijgedragen tot de totstandkoming van gerechtelijke samenwerking door 
de oprichting van het GOT en het uitgebreide gebruik van Europese gerechtelijke samenwerkingsinstrumenten 
zoals het Europese onderzoeksbevel, waarvan er meer dan honderd zijn uitgevaardigd in verschillende landen. 
Tijdens het hele onderzoek hebben de GOT-leden vijf coördinatiebijeenkomsten georganiseerd bij Eurojust 
om alle betrokken partijen samen te brengen in een veilige omgeving, parallelle of gekoppelde onderzoeken 
te identificeren, beslissingen te nemen over het meest geschikte kader voor wederzijdse samenwerking en om 
potentiële bevoegdheidsconflicten op te lossen.

Voorbeelden van zaken

Operatie Pollino (2018) Operatie Pollino is 
het grootste gecoördineerde optreden tegen de 
’Ndrangheta-maffia in Europa tot nu toe. Het onder-
zoek nam vier jaar in beslag. De nationale autoritei-
ten bundelden al hun kennis om een gezamenlijke 
strategie te bepalen voor de aanpak van de complexe 
criminele activiteiten. Gelijktijdige acties door enkele 
honderden politiefunctionarissen werden in realtime 
gevolgd vanuit een coördinatiecentrum bij Eurojust, 
resulterend in de opsporing van bijna vierduizend ki-
logram cocaïne en aanzienlijke hoeveelheden andere 
drugs, de inbeslagname van twee miljoen euro en 84 
arrestaties.

Snelle arrestatie van belangrijke 
IS-verdachte (2019) De coördinatie door 
Eurojust van de snelle interventie door de 
Hongaarse en Belgische autoriteiten leidde 
tot de arrestatie van een terugkerende 
buitenlandse terroristische strijder die ver-
dacht werd van actieve betrokkenheid bij 
twintig moorden in Syrië. De uitwisseling 
van essentiële documenten via Eurojust en 
het feit dat informatie 24 uur per dag, zeven 
dagen per week kon worden vertaald en 
gedeeld tussen Hongarije en België, leid-
de ertoe dat deze verdachte kon worden 
vastgezet op verdenking van het plegen van 
terroristische misdrijven. 

Gecoördineerde arrestaties van verdachten van lidmaatschap van een migrantens-
mokkelnetwerk (2020)  Op basis van een grensoverschrijdend onderzoek met ondersteuning 
van Eurojust en Europol, hebben de Belgische en Franse autoriteiten 26 personen aangehouden 
die ervan werden verdacht lid te zijn van een groot migrantensmokkelnetwerk dat zich voor-
namelijk bezighield met het smokkelen van Aziatische migranten. De vondst van 39 overleden 
Vietnamese migranten in een koeltrailer in het Engelse graafschap Essex in oktober 2019 was 
voor België, Ierland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Eurojust en Europol aanleiding om een 
GOT op te richten. Justitiële autoriteiten en politiediensten werken sindsdien nauw samen in het 
GOT om de vermeende criminele activiteiten van de misdaadorganisatie in kaart te brengen en 
om de mogelijkheid te onderzoeken om kruisverbanden te leggen met lopende regionale en lokale 
onderzoeken naar activiteiten op het gebied van migrantensmokkel. Eurojust ondersteunde het 
GOT, zes coördinatievergaderingen over de zaak en de organisatie van een coördinatiecentrum op 
de actiedag, waardoor realtime coördinatie van de operatie mogelijk was.



Eurojust: het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken

10

Toegang tot rechtsgebieden wereldwijd
Misdadigers overschrijden zowel binnen- als buiten-
grenzen van de EU. De vraag naar operationele onder-
steuning bij de bestrijding van grensoverschrijdende 
ernstige vormen van criminaliteit neemt dan ook 
gestaag toe; het aantal te behandelen zaken uit niet-EU-
landen groeit jaarlijks met meer dan twintig procent. 
Nauwe samenwerking met derde landen is essenti-
eel om de uitdagingen van complexere misdaden te 
kunnen aanpakken die voortvloeien uit globalisering 
en digitalisering, in het bijzonder op het gebied van 
illegale migratie, mensenhandel/mensensmokkel en 
terrorismebestrijding. 

Door grensoverschrijdende justitiële samenwerking 
te faciliteren speelt Eurojust een belangrijke rol bij de 
bevordering van effectieve, duurzame relaties tussen 
nationale autoriteiten in lidstaten en derde landen. De 
samenwerkingsovereenkomsten en het netwerk van 
meer dan vijftig contactpunten van Eurojust bieden 
toegang tot strafrechtelijke jurisdicties over de hele 
wereld. 

Samenwerkingsovereenkomsten zijn de meest ver-
gaande vorm van samenwerking met derde landen. Ze 
maken systematische uitwisseling van operationele 
informatie, waaronder persoonsgegevens, mogelijk, 
wat voor nationale autoriteiten essentieel is voor een 

succesvolle vervolging van criminelen in zaken waarbij 
niet-EU-landen betrokken zijn. Eurojust heeft twaalf 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met derde 
landen, waarvan er acht een verbindingsmagistraat 
hebben afgevaardigd naar Eurojust. Verbindingsmagis-
traten werken zij aan zij met hun collega’s uit de lidsta-
ten, en hebben volledige toegang tot de operationele 
instrumenten van het agentschap. De Eurojust-veror-
dening, die in december 2019 in werking trad, heeft 
voor een verandering in het beleid van Eurojust voor 
buitenlandse betrekkingen gezorgd. Het agentschap 
ontwikkelt nu in nauwe samenwerking met de Europe-
se Commissie vierjarige strategieën om de internatio-
nale reikwijdte van Eurojust te vergroten.

Het agentschap onderhoudt nauwe contacten met be-
langrijke actoren binnen de institutionele structuur van 
de EU, waaronder de Commissie, relevante werkgroe-
pen van de Raad, de commissie LIBE van het Europees 
Parlement en de Europese Dienst voor extern optreden. 
Eurojust werkt ook samen met andere EU-agentschap-
pen die medewerking verlenen in de verschillende fa-
sen van de strafrechtketen, zoals Europol, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM), het Europees netwerk 
voor justitiële opleiding (ENJO) en Frontex. 

Contactpunten

 Het justitieel netwerk van contactpunten 
van Eurojust omvat 50 derde landen
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