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Samenvatting 

 

In het Eurojust-memorandum van 2020 over op het slagveld vergaard bewijsmateriaal wordt verslag 
gedaan van de mogelijkheden om gebruik te maken van op het slagveld vergaard bewijsmateriaal in 
strafrechtelijke procedures in de EU-lidstaten en in derde landen en de ervaringen die in dit verband 
zijn opgedaan. Het memorandum werd opgesteld naar aanleiding van een aanbeveling van de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding om de eerste versie van het Eurojust-memorandum over op 
het slagveld vergaard bewijsmateriaal van juni 2018 bij te werken. Deze memoranda zijn onderdeel 
van de inspanningen van de Europese Unie om de informatie-uitwisseling op het gebied van 
terrorismebestrijding te versterken, onder meer door toegang te verlenen tot op het slagveld 
vergaarde informatie en gebruik te maken van deze informatie in het kader van strafrechtelijk 
onderzoek en strafvervolging. 

Het memorandum van 2020 is opgesteld op basis van antwoorden op een enquête die werd 
gehouden onder nationale gerechtelijke autoriteiten. Het memorandum bevat een overzicht van het 
toepasselijke rechtskader en van de wijze waarop slagveldinformatie van strijdkrachten en andere 
actoren wordt verkregen. De ervaringen van nationale autoriteiten met het gebruik van op het 
slagveld vergaard bewijsmateriaal komen aan bod, en er wordt aandacht besteed aan de categorieën 
slagveldbewijs die door de respondenten werden genoemd. Terwijl in het Eurojust-memorandum 
over op het slagveld vergaard bewijsmateriaal van 2018 nog werd geconstateerd dat er maar beperkte 
ervaring was opgedaan met het gebruik van slagveldbewijs, valt in het memorandum van 2020 te 
lezen dat in de afgelopen jaren in een aantal landen gebruik is gemaakt van dergelijk bewijsmateriaal 
in strafrechtelijke procedures tegen buitenlandse terroristische strijders en andere personen die 
werden verdacht van het plegen van strafbare feiten tijdens gewapende conflicten. In het 
memorandum wordt ook ingegaan op in kaart gebrachte uitdagingen en de aanpak daarvan, en op 
maatregelen om de informatie-uitwisseling te verbeteren. 

In de conclusies geeft Eurojust aan zich op dit gebied verder te zullen inspannen. Eurojust zal de 
uitwisseling van nationale ervaringen op het gebied van terrorisme en belangrijke internationale 
strafrechtzaken blijven bevorderen en zal hiertoe blijven samenwerken met Europol. Eurojust wil 
ook zijn samenwerking met de autoriteiten van de VS op het gebied van slagveldinformatie 
voortzetten in het gezamenlijke streven om dergelijke informatie op grotere schaal te benutten als 
bewijsmateriaal in strafrechtelijke procedures. 
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