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Voorwoord 
Eurojust is het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken. We 

verenigen openbare aanklagers en rechters uit de hele EU en daarbuiten om alle vormen van ernstige 

grensoverschrijdende criminaliteit doeltreffend aan te pakken. Met onze expertise en ondersteuning 

zorgen we ervoor dat de onderzoeken van nationale justitiële autoriteiten internationale 
succesverhalen worden. 

Eurojust is in 2002 opgericht en viert zijn 20-jarig bestaan in 2022. Deze belangrijke mijlpaal is niet 

alleen een geweldige gelegenheid om na te denken over onze verwezenlijkingen tot nu toe, maar ook 

om onze ambities voor de toekomst uit de doeken te doen. Het enkelvoudig 

programmeringsdocument 2022-2024 van Eurojust weerspiegelt onze voortdurende inzet om 

ervoor te zorgen dat de nationale grenzen geen belemmering vormen voor de vervolging van 

criminaliteit en voor gerechtigheid. Ons voornaamste doel is en zal altijd zijn om tegemoet te komen 

aan de verzoeken van de lidstaten om praktische bijstand: van snelle reacties tot complexe, 
gecoördineerde operaties die zich over meerdere jaren uitstrekken. 

Om onze operationele doeltreffendheid te versterken, zullen wij in toenemende mate de krachten 

bundelen met andere JBZ-agentschappen en -organen, waaronder het EOM, Europol, OLAF en 

Frontex. Aangezien veel van de door ons ondersteunde zaken zich niet tot de grenzen van de EU 

beperken, zullen we onze partnerschappen met derde landen en internationale organisaties blijven 

uitbreiden en nauw samenwerken met de Commissie bij de uitvoering van onze vierjarige strategie 

voor externe samenwerking. 

Wij zullen ook actief deelnemen aan de belangrijkste strategische initiatieven van de EU op JBZ-

gebied, waaronder de uitvoering van de nieuwe EU-beleidscyclus die in 2022 van start gaat. Wij 

zullen de inzichten die via onze behandelde zaken zijn verzameld consolideren in richtlijnen voor 

gebruikers en de Commissie adviseren over mogelijke verbeteringen door actualiseringen van de 

wetgeving. Wij zullen met name onze expertise op het gebied van instrumenten voor justitiële 

samenwerking, zoals het EAB en het EOB, blijven ontwikkelen door beroepsbeoefenaars te 
ondersteunen bij de uitvoering van de toepasselijke jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. 

Tot slot zou dit vogelperspectief van de plannen van Eurojust voor de komende jaren niet volledig 

zijn zonder onze ambities op het gebied van digitalisering onder de aandacht te brengen. Door een 

nieuw CMS te ontwikkelen en andere initiatieven die bijdragen tot de visie van de Commissie op de 

digitalisering van justitie willen we de talloze voordelen van moderne technologieën en oplossingen 
inzetten voor grensoverschrijdende justitiële samenwerking in strafzaken. 

Als Uniecentrum voor justitiële samenwerking kunnen aanklagers en rechters een beroep doen op 

Eurojust voor unieke praktische ondersteuning bij de strijd tegen grensoverschrijdende 
criminaliteit, zowel nu als in de toekomst. 
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Lijst van acroniemen
ABB Activity Based Budgeting 

(activiteitsgestuurde begroting) 

ABC Activity Based Costing 
(activiteitsgestuurde 
kostentoerekening) 

ABM Activity Based Management 
(activiteitsgestuurd beheer) 

AC Arbeidscontractant (personeel) 

CATS Coördinatiecomité op het gebied van 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken 

CC Coördinatiecentrum 

Cepol  Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving 

CIF Case Information Form (formulier 
dossierinformatie) 

CM Coördinatievergadering 

CMS Casemanagementsysteem 

Copen Groep justitiële samenwerking in 
strafzaken 

COSI Permanent Comité operationele 
samenwerking op het gebied van de 
binnenlandse veiligheid 

CTR Counter Terrorism Register 
(gerechtelijk register voor 
terrorismebestrijding) 

DCJ Digitaal strafrecht 

DoJ Digitalisering van justitie 

DP Data Protection 
(gegevensbescherming) 

EAB Europees aanhoudingsbevel 

EASO Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken 

e-Codex E-justitiemededeling via online 
gegevensuitwisseling 

Ecris-TCN Europees 
strafregisterinformatiesysteem  

EDPS Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming 

eEDES Digitaal systeem voor de uitwisseling 
van elektronisch bewijsmateriaal 

EIPPN Europees netwerk van procureurs-
generaal op het gebied van 
intellectuele eigendom 

EJCN Europees justitieel netwerk 
cybercriminaliteit 

EJN Europees justitieel netwerk  

EJR Eurojustverordening 

EMAS Communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem 

Empact Europees multidisciplinair platform 
tegen criminaliteitsdreiging 

ENCS Nationaal coördinatiesysteem voor 
Eurojust 

ENJO Europees netwerk voor justitiële 
opleiding 

ENPE Europees netwerk van openbare 
aanklagers voor het milieu 

EOB Europees onderzoeksbevel 

EOM Europees Openbaar Ministerie 

ERK Europese Rekenkamer 

EUIPO Bureau voor intellectuele eigendom 
van de Europese Unie 

eu-LISA  Agentschap van de Europese Unie voor 
het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

Euromed Europees-mediterraan partnerschap 

Europol Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving 

FFR Financiële kaderregeling van de EU 

FPI EU-instrument voor het buitenlands 
beleid 

FR Financieel reglement 

Frontex Europees Grens- en 
kustwachtagentschap 

GCO Gemeenschappelijk controleorgaan 

GND Gedetacheerd nationaal deskundige 

GOT Gemeenschappelijk onderzoeksteam 

IAS Dienst Interne Audit 
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IberRed Ibero-Amerikaans netwerk voor 
internationale justitiële samenwerking 

ICC Internationaal Strafhof 

ICF Internecontrolekader 

ICPO-
Interpol 

Internationale Organisatie van 
Criminele Politie 

ICT Informatie- en 
communicatietechnologie 

IIIM Internationaal, onpartijdig en 
onafhankelijk mechanisme 

IPA Instrument van de EU voor 
pretoetredingssteun 

ISO Internationale Organisatie voor 
normalisatie 

JBZ Justitie en binnenlandse zaken 

JWP Jaarlijks werkprogramma 

KPI Kernprestatie-indicator 

LFS Financieel memorandum 

LP Verbindingsmagistraat 

MAS Meerjarenstrategie 

MASO Strategische meerjarendoelstelling 

MFK Meerjarig financieel kader  

MLA Wederzijdse rechtshulp 

OAP Plan voor operationele acties 

OLAF Europees Bureau voor 
fraudebestrijding 

OS Operationele statistieken 

PIF Bescherming van de financiële 
belangen van de EU  

SAA  Strategisch actiegebied 

Sirius Scientific Information Retrieval 
Integrated Utilisation System 

SIS Schengeninformatiesysteem 

TF Tijdelijk functionaris (personeel) 

UNITAD Onderzoeksteam van de Verenigde 
Naties om personen ter 
verantwoording te roepen voor 
misdrijven gepleegd door Da’esh/IS 

VTE Voltijdequivalent 

 

 

 

 

 

Het enkelvoudig programmeringsdocument 2022-2024 is opgesteld en goedgekeurd in het 

Engels en vervolgens vertaald in alle officiële EU-talen. Alle taalversies zijn gelijkelijk authentiek. 
In het geval van een discrepantie tussen de taalversies is de Engelse versie doorslaggevend.  
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Taakomschrijving 
De opdracht van Eurojust komt voort uit het wettelijk kader van het agentschap en in het bijzonder 
uit artikel 85, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU: 

“De opdracht van Eurojust bestaat in het ondersteunen en versterken van de coördinatie en de 
samenwerking tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met het onderzoek en de vervolging van 
zware criminaliteit die twee of meer lidstaten schaadt of een vervolging op gemeenschappelijke basis 
vereist, op basis van de door de autoriteiten van de lidstaten en Europol uitgevoerde operaties en 
verstrekte informatie.” 

In de meerjarenstrategie (MAS) 2022-2024 wordt de opdracht en visie van het agentschap als volgt 
geformuleerd. 

 

Opdracht 

Als Uniecentrum voor justitiële samenwerking verleent 
Eurojust praktische ondersteuning aan aanklagers en 
rechters die samenwerken in de strijd tegen 
grensoverschrijdende criminaliteit. 

  

 

Visie 

Door middel van zijn unieke deskundigheid, partnerschappen 
en moderne digitale instrumenten zorgt Eurojust ervoor dat 
nationale grenzen geen belemmering vormen voor de 
vervolging van criminaliteit en voor gerechtigheid. 

 
 

 

Conclusies van de Raad over het jaarverslag 2019 van 

Eurojust: 

 “Eurojust moet voortdurend voldoende middelen krijgen om 

ervoor te zorgen dat Eurojust niet alleen in staat is te voldoen 

aan de toenemende vraag naar operationele steun van de 

lidstaten, maar ook de door Eurojust beheerde justitiële 

netwerken permanent kan ondersteunen en een toekomstvast 

agentschap kan worden door de bovengenoemde grondige 

digitalisering van de justitiële samenwerking en de verdere 
uitbreiding van zijn wereldwijde netwerk.” 
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Deel I – Algemene context 
Politieke context 

EU-strategie voor justitie en binnenlandse zaken 

Eurojust zal actief betrokken blijven bij de belangrijkste strategische initiatieven van de EU op JBZ-

gebied (bijv. de Europese veiligheidsagenda, de uitvoering van de vernieuwde 

internetveiligheidsstrategie van de EU, de strategische richtlijnen op JBZ-gebied1, de EU-strategie 

voor de veiligheidsunie 2020-20252, de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde 

criminaliteit3 en andere strategieën voor specifieke misdaadgebieden). Het zal de activiteiten van 

Empact, COSI en CATS ondersteunen en het onderdeel justitiële samenwerking van de EU -

beleidscyclus 2022-2025 vertegenwoordigen en de aanklagers daarvan bewuster maken.  

Samenwerking met JBZ-partners en EU-organen 

De Eurojustverordening (EJR) en andere wetgevingsontwikkelingen op JBZ-gebied voorzien in een 

versterking van de samenwerking van Eurojust met andere EU-agentschappen en -organen. Op basis 

van de respectieve werkafspraken zal Eurojust streven naar verdere samenwerking en verbetering 

van de informatie-uitwisseling, met inbegrip van kruiscontroles op “hit/no hit”-basis, met het EOM, 

Europol, OLAF en Frontex. Daartoe zal Eurojust ondersteuning bieden aan de taskforce voor 

gegevensuitwisseling van de Commissie, de EU-innovatiehub voor interne veiligheid, de ICT-

initiatieven van eu-LISA ter modernisering van de samenwerking op het gebied van strafrecht en 

andere initiatieven voor de veilige en conforme uitwisseling van informatie op JBZ -gebied. 

Bovendien zal het agentschap zijn samenwerking met de EU-organen verder verbeteren door middel 

van een herziene werkregeling met de Commissie en permanente aanwezigheid van zijn 
verbindingsfunctionaris in Brussel. 

Internationalisering van justitiële samenwerking in strafzaken 

Overeenkomstig de EJR heeft Eurojust in overleg met de Commissie een vierjarige 

samenwerkingsstrategie met derde landen en internationale organisaties opgesteld. Op basis van 

deze hulpbronnenintensieve strategie streeft Eurojust ernaar een gestructureerde en veilige 

uitwisseling van persoonsgegevens met nieuwe entiteiten tot stand te brengen en het aantal 

verbindingsmagistraten (LP’s) van Eurojust te verhogen. In de Ecris-TCN-verordening wordt 

Eurojust ook aangewezen als contactpunt voor vragen van derde landen en internationale 

organisaties met betrekking tot lidstaten die over strafregistergegevens van onderdanen van derde 

landen beschikken. Tot slot zal Eurojust zijn internationale netwerk van contactpunten verder 

uitbreiden om zo voor openbare aanklagers in de EU een efficiënte toegangspoort naar een groot 
aantal rechtsgebieden wereldwijd te vormen. 

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU 

Het Verenigd Koninkrijk blijft nauw betrokken bij de justitiële samenwerkingsactiviteiten die door 

Eurojust worden gefaciliteerd. Verder zal de complexiteit van de zaken tussen de lidstaten en het 

Verenigd Koninkrijk naar verwachting toenemen. 

                                                             
1 Document van de Raad 5636/20 van 31 januari 2020. 
2 COM(2020) 605 final. 
3 COM(2021) 170 final. 
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Juridische context 

Nieuwe mogelijkheden op operationeel gebied op basis van de EJR 

De EJR versterkt de proactieve rol en het operationele mandaat van het agentschap bij het versterken 

van de coördinatie en samenwerking tussen de nationale autoriteiten. De verordening biedt het 

agentschap de mogelijkheid om zijn taken niet alleen op verzoek van de nationale autoriteiten uit te 

voeren, maar ook op eigen initiatief of op verzoek van het EOM, en op te treden wanneer de 

bestrijding van criminaliteit vervolging op gemeenschappelijke basis vereist.  

Deze nieuwe mogelijkheden berusten op diensten voor gegevensbeheer van hoge kwaliteit die de 

doeltreffende, gestructureerde en veilige uitwisseling, analyse en onderlinge vergelijking van 

informatie van verschillende partners en systemen mogelijk maken (bijv. artikel  21-kennisgevingen, 

CTR, “hit/no hit”, eEDES, e-Codex). Daartoe en met het oog op de evaluatie van de EJR in 2024 zal 

Eurojust deze nieuwe operationele mogelijkheden ten uitvoer leggen door middel van een 

strategisch actieplan waarvan de middellange- en langetermijnaspecten zullen afhangen van de 
ontwikkelingen op het gebied van JBZ-digitalisering. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de JBZ-wetgeving 

Naast technische aspecten voorzien de mededelingen van de Commissie over de digitalisering van 

justitie (DoJ) en terrorismebestrijding4 in verschillende wetgevingsvoorstellen die aanzienlijke 

gevolgen zullen hebben voor de taken en de werklast van Eurojust. Deze betreffen de verbetering 

van informatie-uitwisseling en coördinatie in gerechtelijke procedures in verband met 

grensoverschrijdende terrorismezaken en een verordening inzake een GOT-

samenwerkingsplatform, alsook een omnibusvoorstel om alle instrumenten voor justitiële 
samenwerking met indirecte gevolgen voor Eurojust te digitaliseren. 

EU-rechtsinstrumenten voor justitiële samenwerking in strafzaken 

Eurojust zal de lidstaten blijven ondersteunen bij het praktische gebruik van de beschikbare 

instrumenten voor justitiële samenwerking en de Commissie adviseren over mogelijke 

verbeteringen door beste praktijken te consolideren en richtlijnen voor gebruikers en 

actualiseringen van de wetgeving voor te stellen. Het agentschap zal zijn sleutelrol bij de toepassing 

en beoordeling van instrumenten, zoals het EAB en het EOB, behouden door beroepsbeoefenaars te 

ondersteunen en te adviseren bij de uitvoering van de desbetreffende jurisprudentie van het 

Europees Hof van Justitie. 

Het zal ook bijstand blijven verlenen in zaken met GOT’s, jurisdictiegeschillen en een overdracht van 

procedures of gevangenen. Tot slot zal Eurojust actief steun verlenen aan de recentste EU-

initiatieven op het gebied van strafrechtelijke samenwerking, onder meer op het gebied van 

elektronisch bewijsmateriaal, gegevensbewaring, versleuteling, wederzijdse erkenning van bevelen 

tot bevriezing en confiscatie, bestrijding van het witwassen van geld, rechten van slachtoffers, 
milieucriminaliteit en verontreiniging vanaf schepen, enz. 

Vereisten voor gegevensbescherming van de EU en Eurojust 

Eurojust zal ervoor zorgen dat zijn processen en instrumenten voor de verwerking van operationele 

en administratieve gegevens in overeenstemming blijven met alle toepasselijke 

gegevensbeschermingsbepalingen (d.w.z. EJR, Verordening 2018/1725 en de 

gegevensbeschermingsregels van Eurojust) en de aanbevelingen van de EDPS. Het zal doeltreffende 

                                                             
4 Respectievelijk COM(2020) 710 final en COM(2020) 795 final. 
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gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen integreren in alle nieuwe processen 

en instrumenten, met inbegrip van die welke verband houden met de ontwikkelingen op het gebied 
van digitalisering en globalisering. 

Technologische context  

Digitalisering van justitiële samenwerking in strafzaken 

Het delen van gegevens en bewijsmateriaal tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten is van 

cruciaal belang om grensoverschrijdende strafzaken effectief te kunnen onderzoeken. In de studie 

van de Commissie inzake digitaal strafrecht (DCJ) werden de behoeften en uitdagingen op het gebied 

van strafrechtelijke samenwerking in de hele EU geanalyseerd en werden oplossingen voorgesteld 

om het werk van beoefenaars van juridische beroepen te vergemakkelijken.  

Overeenkomstig de mededeling van de Commissie inzake de digitalisering van justitie richt Eurojust 

zich op het herontwerpen van zijn casemanagementsysteem (CMS) en het waarborgen van de 

afstemming ervan op externe systemen. Zo kan het agentschap zijn activiteiten en werkmethoden 

moderniseren, zijn nieuwe operationele mogelijkheden ten volle benutten en dus zijn operationele 
meerwaarde en impact vergroten. 

Economische context 

Meerjarig financieel kader van de EU voor 2021-2027 

Het nieuwe MFK van de EU is van invloed op het vermogen en de flexibiliteit van Eurojust om in te 

spelen op de toenemende uitdagingen op het gebied van veiligheid en justitie en om rekening te 

houden met de groei van de operationele werkzaamheden. De statische personeelsformatie vormt 

een aanzienlijke uitdaging om een antwoord te bieden aan de toenemende initiatieven en op 
verzoeken van de lidstaten, partners en instellingen van de EU. 

Eurojust verwacht deze beperkingen te verlichten door middel van een financieel memorandum 

(LFS) dat gekoppeld is aan de ontwikkelingen op het gebied van de JB Z-wetgeving. Zonder een 
dergelijk LFS zullen er onvermijdelijk negatieve prioriteiten ontstaan.  

Extern gefinancierde projecten bij Eurojust 

Eurojust zal, gebruikmakend van de mogelijkheden van de EJR en het financieel reglement van 

Eurojust (FR), een aantal extern gefinancierde operationele projecten organiseren via 

overeenkomsten inzake subsidies, bijdragen of het niveau van de dienstverlening. Deze zullen de 

justitiële expertise en netwerkvorming versterken, waardoor de toename van het aantal behandelde 
zaken verder wordt gestimuleerd. 

Ondersteuning van netwerken 

Eurojust zal synergieën verder ondersteunen en ontwikkelen met een gevarieerde en groeiende 

reeks netwerken van rechtsbeoefenaars, zoals het EJN, het GOT-netwerk, het genocidenetwerk, het 

EJCN, de nationale correspondenten voor terrorisme, de focusgroepen van aanklagers inzake 

migrantensmokkel en mensenhandel, het ENPE, het EIPPN en het adviesforum van procureurs-

generaal. 

Milieucontext 

Europese Green Deal 

Eurojust zal de Green Deal van de EU ondersteunen door middel van zijn milieubeheerstrategie en -

acties. Voorts zal Eurojust, na de evaluatie van Richtlijn 2008/99/EG en op basis van zijn ervaring 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-justice_en
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met de behandeling van zaken, mogelijke ontwikkelingen in de EU op het gebied van 

milieucriminaliteit opvolgen en daaraan bijdragen. 
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Deel II – Meerjarig werkprogramma 2022-2024 

1. Meerjarig werkprogramma 

In 2021 heeft Eurojust, na raadpleging van de belanghebbenden, zijn MAS voor de periode 2022-

2024 vastgesteld. In de MAS 2022-2024 worden 5 strategische meerjarendoelstellingen (MASO’s) 
vastgesteld, die elk betrekking hebben op een aantal strategische actiegebieden (SAA’s).  

4-Strategische 
werkzaamheden

3-Digitalisering2-Samenwerking

1-Behandelde 
zaken

5-Organisatorische 
capaciteiten en 

efficiëntie
 

Eurojust zal de verwezenlijking van elke MASO beoordelen door jaarlijks toezicht te  houden op en 

verslag uit te brengen over de voortgang van specifieke KPI’s per SAA.  

Tabel 1 – Strategische actiegebieden en KPI’s 2022-2024 van Eurojust5 

SAA Indicator Uitgangswaarde Streefcijfer 

1(a) – Snelle en kwalitatieve 

reactie op verzoeken van de 

lidstaten 

Tevredenheid over de 

ondersteuning van de 

coördinatievergaderingen door 
Eurojust 

3,6 3,65 

Aantal nieuwe GOT’s 

ondersteund 

89 95 

1(b) – Proactieve identificatie 

van verbanden en lacunes in 

onderzoek of vervolging 

Percentage geplande acties dat 

werd uitgevoerd ter 

versterking van het vermogen 

n.v.t. 80 

                                                             
5 De uitgangswaarde en het streefcijfer hebben betrekking op het gemiddelde per jaar in respectievelijk de perioden 

2019-2020 en 2022-2024. In één geval waarin het resultaat voor 2019 niet beschikbaar is (cursief gemarkeerd), wordt 
het resultaat van 2020 als uitgangswaarde gebruikt. 
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van Eurojust om op eigen 

initiatief op te treden 

1(c) – Operationele 

samenwerking met de door 

Eurojust georganiseerde en 

ondersteunde netwerken 

Aantal gezamenlijke producten 

van Eurojustnetwerken 

10 11 

2(a) – Samenwerking met JBZ-

partners 

Aantal zaken waarbij het EOM, 

Europol, Frontex en OLAF 
betrokken zijn 

62 75 

2(b) – Samenwerking met 

derde landen en internationale 

organisaties 

Aantal zaken waarbij derde 

landen en internationale 

organisaties betrokken zijn 

835 900 

2(c) – Extern gefinancierde 

projecten voor operationele 

samenwerking 

Verwijzen naar de overeenkomsten voor de financiering en 

uitvoering van de respectieve externe projecten 

3(a) – Operationele 

capaciteiten op ICT-gebied 

Percentage acties dat tijdig 

wordt uitgevoerd 

overeenkomstig het nieuwe 

CMS-ontwikkelingsplan van 
Eurojust 

n.v.t. 80 

4(a) – Uitwisseling van 

expertise met EU-organen en 

rechtsbeoefenaars 

Percentage prioritaire 

producten op prioritaire 

misdaadgebieden en 

instrumenten voor justitiële 

samenwerking 

71 80 

Aantal geassisteerde verzoeken 

van belanghebbenden om 
strategische bijdragen 

101 120 

4(b) – Institutionele 

communicatie en voorlichting 

Aantal vermeldingen van 

Eurojust in de media 

36 115 37 500 

5(a) – Organisatorische 

efficiëntie 

Verhouding tussen het aantal 

nieuwe en bestaande zaken en 

het aantal personeelsleden en 

GND’s 

35 40 

5(b) – Organisatorisch beheer 

en interne controle 

Percentage ingevoerde en 

functionerende beginselen van 
het intern controlekader 

100 100 

5(c) – Milieubeheer Aantal verworven en behouden 

milieucertificeringen 

0 1 

5(d) – Herziening van de 

Eurojustverordening 

Percentage acties dat tijdig 

wordt uitgevoerd 

n.v.t. 80 
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overeenkomstig het actieplan 

van de herziene 
Eurojustverordening  

2. Vooruitzichten personele en financiële middelen 

2.1. Overzicht van heden en verleden 

Gedurende de gehele MFK-periode 2014-2020 hebben de Commissie en de begrotingsautoriteit de 

ongekende groei en toegevoegde waarde van de operationele werkzaamheden van Eurojust erkend, 

evenals andere structurele tekorten in de begroting van het agentschap. Zij steunden gedeeltelijk de 

jaarlijkse begroting van het agentschap en verzoeken om meer posten dan in de MFK-

programmering door een totale afwijking van 31,5 miljoen EUR toe te staan.  

Tijdens de MFK-periode bedroeg deze afwijking echter nog steeds 16 miljoen EUR minder dan de 

geraamde behoeften van Eurojust. Voorts heeft Eurojust zijn personeelsformatie verlaagd in 

overeenstemming met de doelstellingen van de Commissie en de bijdrage van het EOM, hetgeen 

resulteerde in een nettoverlies van 6 posten en 40 % minder arbeidscontractanten. Elk jaar hebben 

deze verminderingen en resterende tekorten tussen de gevraagde en goedgekeurde middelen geleid 

tot aanzienlijke capaciteitsbeperkingen bij de uitvoering van de opdracht van Eurojust. Met deze 

beperkte middelen kon Eurojust zijn werkzaamheden alleen voortzetten door efficiëntiewinsten en 

negatieve prioriteiten vast te stellen. 

In het kader van zijn meerjarige strategie voor efficiëntiewinst (zie deel 2.4) heeft het agentschap 

een aantal initiatieven genomen om te komen tot een efficiënter en doeltreffender gebruik van zijn 

financiële en personele middelen om de groei van de operationele werkzaam heden op te vangen. 
Deze omvatten met name: 

 een uitgebreide reorganisatie in twee fasen, eerst gericht op directe operationele 

steungebieden (2017) en vervolgens op indirecte steungebieden (2019); 

 een diepgaande evaluatie van de activiteiten, middelen en processen van het agentschap, met 

inbegrip van een “zero-based”-begrotingsherziening (jaarlijks sinds 2018), een audit van alle 

activiteiten en VTE’s (jaarlijks sinds 2019) en een systematische evaluatie van de efficiëntie 

van lopende processen (gestart in 2021), waarbij het volgende wordt vastgesteld: 

o welke middelen minimaal nodig zijn om aan het mandaat en de wettelijke 

verplichtingen van Eurojust te voldoen; en 

o welke middelentoewijzing optimaal zou zijn om de toenemende werkbelasting en de 

grotere strategische ambities aan te kunnen. 

Dankzij de algemene efficiëntiestrategie en specifieke initiatieven kon Eurojust de verhouding aantal 

zaken/personeelslid verhogen6 van 7,7 in 2014 tot 18,8 in 20207. Dat was echter niet voldoende om 

het hoofd te bieden aan de toenemende operationele uitdagingen en uitdagingen op het gebied van 

middelen. Op jaarbasis moest het agentschap dus nog steeds negatieve prioriteiten toepassen om 

binnen de grenzen van de toegestane middelen te blijven. 

                                                             
6 Een jaar lang werd met de in totaal naar Eurojust doorverwezen zaken het totaal aantal door de begrotingsautoriteit  
geautoriseerde tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten overschreden. 
7 Deze verhouding is tijdelijk gedaald van 17,4 in 2019 als gevolg van de invloed van COVID-19 op de operationele 
activiteiten van het agentschap. 
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Om de begroting 2020 te begrenzen heeft Eurojust de prioriteit geschrapt van activiteiten voor een 

totaalbedrag van 3,3 miljoen EUR, voornamelijk in verband met de nieuwe verplichtingen van de EJR 
en verzoeken om extra personeel in verband met de groei van de operationele werkzaamheden.  

De onvoorzienbare COVID-19-crisis had een transversaal effect op de activiteiten van het agentschap 

en dus een tweevoudige weerslag op de beperkte middelen van het agentschap. Enerzijds leidde de 

crisis tot aanpassingen van de dienstverlening die verdere efficiëntiewinst opleverden. Anderzijds 

heeft ze een negatief effect gehad op bepaalde belangrijke factoren voor de operationele werklast, 

waardoor de aanvankelijke beperkte middelen tijdelijk werden verlicht en Eurojust kon investeren 

in zijn ICT-infrastructuur, ICT-beveiliging en videoconferentiefaciliteiten8. 

Het agentschap reageerde snel en doeltreffend op deze veranderende en uitdagende context door:  

 zijn kernbedrijfsprocessen aan te passen om de continuïteit te waarborgen, ondanks de 

fysieke beperkingen; 

 gespecialiseerde operationele steun te verlenen voor specifieke strafbare feiten in verband 

met COVID-19; 

 de uitvoering van instrumenten voor justitiële samenwerking te faciliteren, zoals EAB’s en 

EOB’s, die werden getroffen door de toepassing van de COVID-19-maatregelen; en 

 beroepsbeoefenaars te adviseren over de belangrijkste gerechtelijke en juridische kwesties 

die voortvloeien uit de COVID-19-crisis, door de desbetreffende zaken en/of de gevolgen van 
de COVID-19-maatregelen in de lidstaten te evalueren. 

Het akkoord van het Europees Parlement en de Raad over de middelen van Eurojust 

in het kader van het nieuwe MFK 2021-2027 weerspiegelt een waardering voor de 

toegevoegde waarde en de steeds toenemende behoefte aan middelen van het 

agentschap. De nieuwe MFK-programmering ondersteunt een gemiddelde 

jaarlijkse begrotingsgroei die ruim boven de aanvankelijk voorgestelde deflator 

van 2 % ligt. Ze voorziet echter niet in een versterking van de personeelsformatie 

en houdt dus de huidige beperkingen op het gebied van personele middelen in 

stand.  

 

Ondanks een holistische efficiëntiestrategie heeft Eurojust effectief de grenzen van de 

efficiëntiewinst bereikt. Het agentschap zal blijven streven naar verdere efficiëntieverbeteringen in 

de organisatie, maar deze verbeteringen zullen slechts volstaan om kleine stijgingen van de werklast 

en tijdelijke afwezigheid van personeel te compenseren. Alleen door het personeelsbestand te 

versterken zal het agentschap kunnen inspelen op de toenemende omvang en complexi teit van zijn 

taken, zoals uiteengezet in deel II-2.2. 

Om in overeenstemming te blijven met de nieuwe MFK-programmering voor 2021 moest het 

agentschap dus nog meer negatieve prioriteiten toewijzen ter hoogte van ongeveer 1,4 miljoen EUR. 

Deze betreffen voornamelijk een aantal verzoeken voor operationele posten waarvoor de 
begrotingsautoriteit geen toestemming heeft gegeven, waarvan de impact zich in 2022 voortzet.  

                                                             
8 De bijlagen III en IV verschaffen nadere bijzonderheden over de middelensituatie aan het einde van 2020. 
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2.2. Vooruitzichten voor de werklast 

2.2.1. Nieuwe taken 

In overleg met de Commissie beoordeelt Eurojust momenteel het effect van bepaalde belangrijke 

JBZ-ontwikkelingen op zijn operationele kerntaken. Die kunnen zo’n grote invloed hebben op de 

complexiteit en de omvang van de bestaande taken van Eurojust dat de definitie en/of het bereik van 

deze taken wellicht opnieuw moeten worden omschreven, zoals blijkt uit de volgende onderafdeling. 

In dit verband is het noodzakelijk de sleutelrol, bijdrage en toegevoegde waarde van  Eurojust in deze 

ontwikkelingen te versterken en te waarborgen door het agentschap te voorzien van voldoende 

financiële en personele middelen als onderdeel van een herziene oprichtingsverordening en het 

bijbehorende financieel memorandum. 

2.2.2. Uitbreiding van bestaande taken 

De inwerkingtreding van de EJR in december 2019 heeft de operationele bevoegdheden van Eurojust 

versterkt en uitgebreid. Bijgevolg zal Eurojust een strategie ontwikkelen en uitvoeren die het 

agentschap in staat stelt om met name op basis van gegevensanalyse op eigen initiatief of op verzoek 

van het EOM ondersteuning te bieden. 

Desondanks is Eurojust van oudsher een vraaggestuurd agentschap dat handelt op verzoek van de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De belangrijkste factoren die d e operationele werklast 

bepalen, zijn steeds sterker gestegen dan voorspeld, waardoor ze de oorspronkelijke ramingen voor 

2021 al in 2019 benaderen. 

In 2020 heeft de COVID-19-crisis de rechterlijke macht in de hele EU voor nieuwe uitdagingen 

gesteld. Toch is Eurojust volledig operationeel gebleven en stond het de nationale autoriteiten bij om 

ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende criminaliteit verder wordt aangepakt en er krachtdadig 

wordt opgetreden tegen criminelen die de situatie misbruiken. Deze situatie heeft duidelijk gemaakt 

hoe belangrijk veilige elektronische platforms en communicatie zijn als hoeksteen van de versterking 
van het strafrecht in de hele EU. 

Ondanks de tijdelijke gevolgen van COVID-19 op bepaalde factoren die de 

werklast bepalen9, verwacht het agentschap dat zijn operationele 

werkzaamheden vanaf 2022 volledig zullen worden hervat en de jaarlijkse 

groei zich verderzet zoals vóór de pandemie. Gezien een totale groei van 159 % 

en een jaarlijkse gemiddelde groei van 17 % in de periode 2014-2020 maakt het 

agentschap bescheiden ramingen van middelen, waarbij wordt verwacht dat 

het aantal geregistreerde zaken met een conservatieve 9 % per jaar zal 

toenemen. 

 

                                                             
9 Zoals nader toegelicht in deel III vormen de resultaten van 2019 een representatiever uitgangspunt dan die van 2020 
voor de werkbelastingsfactoren die tijdelijk door de COVID-19-crisis in 2020 werd getroffen. 
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Figuur 1 – Historische groei en prognoses voor bestaande  en nieuwe  geregistreerde zaken10 

Deze ongeëvenaarde groei van het aantal zaken correleert met de toenemende vraag van de lidstaten 

naar instrumenten voor justitiële samenwerking van Eurojust, met name coördinatievergaderingen 

(CM’s), coördinatiecentra (CC’s) en GOT’s. De voortzetting van historische trends is ook 

gerechtvaardigd in het licht van de grote achterstand van zaken die niet zijn verwerkt als gevolg van 

de COVID-19-beperkingen en de nieuwe soorten criminaliteit en methoden die tijdens de crisis zijn 

vastgesteld. 

Tabel 2 – Vraag naar instrumenten voor justitiële samenwerking van Eurojust  

Groei van de vraag naar 
Eurojustinstrumenten 

Gehele 
periode 

2014-2020 

Jaarlijks 
2014-2020 

Jaarlijks 
2014-2019 

Jaarlijks 
2021-2024 

Aantal CM’s 88 % 11 % 17 % 8 % 

Aantal CC’s 90 % 11 % 22 % 1 % 

Aangevraagde GOT-subsidies 66 % 9 % 19 % 10 % 

Aantal GOT-aanvragen 31 % 5 % 16 % 10 % 

Naast de kwantitatieve aspecten voor de momenteel verleende diensten en instrumenten, zoals 

opgenomen in deel I, zullen de omvang en de complexiteit van de taken van het agentschap naar 

verwachting toenemen als gevolg van een aantal onderling verbonden factoren waarvan de impact 
in dit stadium niet volledig kwantificeerbaar is, zoals: 

 een aantal wetgevings- en technische ontwikkelingen op JBZ-gebied, die grotendeels verband 

houden met de voorstellen van de Commissie voor de verdere digitalisering van de justitiële 

samenwerking in strafzaken; 

                                                             
10 Met uitzondering van zaken op eigen initiatief van Eurojust die een andere factor vormen van het aantal zaken van het 
agentschap. 
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 veranderingen in de aard van de vraag van de lidstaten naar operationele en financiële steun 

van Eurojust, waardoor hun verwijzingen steeds ingewikkelder worden 11 en er dus meer 

analytische en juridische ondersteuning nodig is gedurende een verlengde onderzoeks- en 

vervolgingsperiode; 

 groei op de nieuwe gebieden van operationele bevoegdheid uit hoofde van artikel  2 van de 

EJR, met name in verband met zaken op eigen initiatief of EOM-zaken, na een 

overgangsperiode in 2020-2021; en 

 de strategie van Eurojust voor samenwerking met derde landen en internationale 

organisaties, die een structurele uitwisseling van persoonsgegevens met deze entiteiten 
mogelijk maakt en het aantal verbindingsmagistraten verhoogt. 

Meer in het bijzonder zullen de volgende wetgevings- en technische ontwikkelingen ingrijpende 

gevolgen hebben – in uiteenlopende mate – voor de bestaande taken en benodigde middelen van 
Eurojust in de periode 2022-2024: 

 de voorgestelde modernisering van het CMS van Eurojust;  

 betere mogelijkheden voor gegevensuitwisseling en “hit/no hit” tussen Eurojust en zijn 

partners, in het kader van de EJR en de interoperabiliteitsverordeningen;  

 het nieuwe wetgevingsvoorstel inzake de uitwisseling van digitale grensoverschrijdende 

terrorismezaken en andere mogelijke verbeteringen in het terrorismebestrijdingsregister 

(CTR) van Eurojust en daarmee verband houdende gegevens; 

 het nieuwe wetgevingsvoorstel voor een verordening betreffende een 

samenwerkingsplatform voor GOT’s en de daarmee samenhangende technische uitvoering;  

 de werking van Ecris-TCN vanaf 2023, ter uitvoering van de wettelijke verplichting voor 

Eurojust om op te treden als contactpunt voor verzoeken van derde landen en internationale 

organisaties die willen vaststellen in welke lidstaat een niet-EU-onderdaan mogelijk is 

veroordeeld; 

 de lancering van het digitale systeem voor de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal 

(eEDES), waardoor het voor de lidstaten gemakkelijker wordt Eurojust te betrekken bij de 

EOB-/rechtshulpprocedures; en 

 andere nieuwe instrumenten voor justitiële samenwerking, zoals de wetgeving inzake 

elektronisch bewijsmateriaal die nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en juridische 

kwesties voor rechtsbeoefenaars zal creëren. 

In combinatie met de nieuwe operationele en externe financieringsmogelijkheden van de EJR en het 

financieel reglement van Eurojust zullen bovengenoemde ontwikkelingen de kwantiteit en kwaliteit 

van de door Eurojust opgeslagen, verwerkte en uitgewisselde gegevens verhogen en zo meer 

operationele voordelen en synergieën opleveren. De mogelijkheden om verbanden vast te stellen 

tussen lopende onderzoeken en vervolgingen zullen aanzienlijk toenemen, met een groot – maar nog 

niet kwantificeerbaar – effect op de groei van het aantal zaken, de werkmethoden, diensten, 
processen en middelen van Eurojust. 

In het licht van deze trends en de nieuwe EU-beleidscyclus 2022-2025 zal Eurojust een toenemend 

aantal complexe zaken effectief en doeltreffend moeten blijven ondersteunen; meer gespecialiseerde 

en hoogwaardigere steun moeten bieden, vooral bij prioritaire misdaden; en de voordelen van de 

digitalisering bij samenwerking op strafrechtelijk gebied in de hele EU optimaal benutten. De 
                                                             
11 Het toenemende aantal belangrijke arresten van het Europees Hof van Justitie op het gebied van samenwerking in 

strafzaken zal, als een goed voorbeeld van een dergelijke complexe factor, leiden tot complexere juridische vragen over de 
interpretatie en toepassing van instrumenten voor justitiële samenwerking. 
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capaciteiten van Eurojust op het gebied van het bewaren, verwerken en beheren van kennis en 

gegevens zullen de sleutel blijven tot het leveren van een unieke toegevoegde waarde aan 
rechtsbeoefenaars. 

2.3. Programmering van de middelen 

Om de verwachte toename van de werklast op te vangen streeft Eurojust ernaar zijn begroting in de 

periode 2022-2024 te verhogen, met inachtneming van zijn MFK-budget voor 2021-2027 en de 

beperkingen in de personeelsformatie12, in afwachting van de beoordeling door de Commissie en het 

daarmee verband houdende financieel memorandum. 

 

 

Tabel 3 – Raming van de middelen voor Eurojust voor 2022-202413 

Middelen 2022 2023 2024 

Begroting 46,0 miljoen EUR 48,3 miljoen EUR 50,5 miljoen EUR 

Personeelsformatieposten 210 210 210 

Deze ramingen weerspiegelen de meerjarige werklastprognoses van Eurojust en de prioriteiten die 

zijn vastgelegd in de MAS 2022-2024 van het agentschap, waarbij ook rekening wordt gehouden met 
de middelen voor het MFK 2021-2027. 

De middelen voor 2022 weerspiegelen met name het eindresultaat van de begrotingsprocedure 

2022, waarbij Eurojust 5 extra tijdelijke posten krijgt toegewezen en een overeenkomstige 

begrotingsverhoging met 380 000 EUR ten opzichte van het voorstel voor de ontwerpbegroting van 

de Commissie. Deze verhogingen zullen Eurojust in staat stellen de besprekingen over  nieuwe of 

herziene werkafspraken met de JBZ-partners van het agentschap en met derde landen en 

internationale organisaties doeltreffender te ondersteunen in het kader van zijn vierjarige 

samenwerkingsstrategie. 

Desondanks is er een resterend tekort van 15 VTE’s bij vergelijking van de aan Eurojust voor 2022 

toegestane middelen en de middelen die door het agentschap zijn vereist voor de uitvoering van zijn 

jaarlijks werkprogramma (JWP) 2022. Daarom brengen deze tekorten aan middelen onvermijdelijk 
beperkingen en negatieve prioriteiten met zich mee, zoals uiteengezet in deel II -2.5. 

Volgens de methode voor activiteitsgestuurde budgettering (ABB) van het agentschap draagt de 

begroting 2022 bij aan de MAS 2022-2024 door meer dan twee derde van de personele en financiële 

middelen van Eurojust toe te wijzen aan kerntaken en -prioriteiten, in het kader van MASO 1-

Behandelde zaken (45,5 %), 2-Samenwerking (10,5 %) en 3-Digitalisering (12,3 %); en 78 % van de 

personele middelen aan activiteiten die vereist zijn om het mandaat van het agentschap en de 
juridische of wettelijke voorschriften uit te voeren. 

In de bijlagen II, III en IV vindt u meer informatie over de behoeften aan middelen van Eurojust in de 

periode 2022-2024. 

                                                             
12 Zoals aangepast in het kader van de EU-begrotingsprocedures voor 2021-2022. 
13 Eurojust maakt jaarlijks een raming van zijn portefeuille voor aanbestedingen, die rond 30-35 % van de begroting 

uitmaakt. Met middelen uit deze portefeuille koopt het agentschap goederen en diensten in via verschillende daartoe 
geschikte kanalen, meestal in de vorm van raamovereenkomsten. 
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2.4. Strategie voor het bereiken van efficiëntiewinst 

Eurojust blijft zich inzetten voor de voortdurende verbetering van zijn operationele en 

administratieve efficiëntie. Het agentschap streeft ernaar zaken op de juiste manier te doen en de 

efficiëntie te verbeteren alvorens een werkterrein met extra middelen te versterken. 

De strategie voor efficiëntiewinst van het agentschap is gebaseerd op een analyse en verdere 

verfijning van de bestaande operationele en administratieve processen om de impact en 

toegevoegde waarde van het agentschap voor de nationale autoriteiten en burgers van de EU te 

maximaliseren. Eurojust gebruikt informatie over de huidige situatie en strategische doelstellingen 

voor de toekomst als basis voor het optimaliseren van het gebruik van middelen en het ingrijpend 
veranderen van de diensten van Eurojust op het gebied van personeels- en financieel beheer. 

De COVID-19-pandemie heeft een aantal efficiëntieverbeteringen 

teweeggebracht en versneld (bijv. meer videoconferenties voor CM/CC, 

virtuele interviews, online opleidingen enz.). Op basis van deze ervaring zal 

het agentschap zijn structuren, diensten, processen, activiteiten en 

toewijzing van middelen verder evalueren, beoordelen en optimaliseren om 

het “nieuwe normaal” te definiëren en om – voor zover mogelijk – deze 

efficiëntieverbeteringen in de periode 2022-2024 en daarna te behouden. 
 

Versterking van de efficiëntie is een essentieel onderdeel van de MAS 2022-2024 en omvat een 

horizontaal element dat inherent is aan alle (meerjarige) jaarlijkse doelstellingen. Het JWP 2022 

bevat concrete acties om de organisatorische efficiëntie en flexibiliteit van Eurojust verder te 

verbeteren om aan de operationele behoeften te voldoen. Met het regelmatiger gebruik van 

videoconferenties wordt onder meer beoogd de gemiddelde kosten van operationele en strategische 

vergaderingen, met inbegrip van CM’s en ad-hocvergaderingen in verband met de EU-beleidscyclus, 

verder te verlagen. 

De strategie voor efficiëntiewinst van het agentschap bouwt voort op de volgende onderling 
samenhangende methoden. 
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Figuur 2 – Pijlers van de strategie voor efficienctiëwinst 

Categoriseren en prioriteren van activiteiten en middelen 

Eurojust behoudt zijn strategische prioriteit met betrekking tot de operationele kerndiensten die 

bijdragen tot MASO 1-Behandelde zaken. Het doel is activiteiten die geen verband houden met zaken 

zoveel mogelijk te beperken zonder de bedrijfscontinuïteit en de naleving van de toepasselijke 

wettelijke en contractuele verplichtingen in het gedrang te brengen. In dit verband zal Eurojust, als 

onderdeel van de planningscyclus, zijn activiteiten en de bijbehorende middelen grondig blijven 

evalueren om: 

 ze te categoriseren op basis van de onderliggende bedrijfsbehoeften van de activiteiten (bijv. 

rechtstreeks verband met het mandaat van het agentschap, wettelijke vereisten, verzoek van 

interne of externe belanghebbenden); en 

 ze te prioriteren op basis van hun impact op de verwezenlijking van de doelstellingen van 

het agentschap. 

Deze oefening is een essentiële stap om efficiëntiewinsten te realiseren. Zo kan Eurojust activiteiten 

en diensten identificeren die het, indien nodig, kan inkrimpen of stopzetten, wat een dynamische 

(her)inzet van middelen op basis van operationele prioriteiten mogelijk maakt. De oefening 

ondersteunt ook de weloverwogen toewijzing van negatieve prioriteiten wanneer de uitkomst van 

het begrotingsproces niet alle vereiste middelen van het JWP oplevert. 

Activiteitsgestuurd(e) begroting, kostentoerekening en beheer 

Eurojust wil op basis van zijn gevestigde ABB-proces de activiteitsgestuurde kostentoerekening 

(ABC) en het activiteitsgestuurd beheer (ABM) versterken en een meer geïntegreerde aanpak van 

resultaatsgebaseerd prestatiebeheer ontwikkelen. 

De belangrijkste stappen zijn: 

Categoriseren en 
prioriteren van 
activiteiten en 

middelen

Activiteitsgestuurd 
(e) begroting, 

kostentoerekening 
en beheer

“Zero-based”-
begroting

Strategische 
personeelsplanning

Evaluatie en 
verandering van de 

organisatiestructuur

Herziening van het 
bedrijfsproces en 

optimalisatie van de 
dienstverlening

Gedeelde diensten 
optimaal benutten
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 de toepassing van een consistente aanpak voor de registratie van activiteiten in het hele 

agentschap, die de planning van de middelen beter zal onderbouwen en de kostenberekening 

van activiteiten nauwkeuriger zal maken; 

 het invoeren van een nieuwe ABC-oplossing voor niet-personele kosten als onderdeel van de 

overgang naar het nieuwe ICT-platform van de Commissie voor begrotingsbeheer en 

boekhouding (SUMMA); en 

 voortdurende verbetering van de methoden en instrumenten voor planning, monitoring en 

prestatiebeheer, alsook van het KPI-kader. 

“Zero-based”-begroting 

In het kader van de jaarlijkse planningsoefening zal Eurojust zijn niet -personeelskosten blijven 

onderzoeken en deze indelen op basis van de vraag of:  

 er een wettelijke betalingsverplichting (d.w.z. al dan niet minimaal vereist) bestaat; en  

 het deze kan beperken door de dienstverleningsniveaus en/of modaliteiten (d.w.z. vast of 

variabel) aan te passen. 

Daartoe houdt het agentschap een gedetailleerd en meerjarig overzicht bij van alle specifieke 

kostenelementen, waarbij het de bevindingen van de “zero-based”-begrotingsherziening 2020 als 
uitgangspunt gebruikt. 

Strategische personeelsplanning 

Sinds 2019 heeft Eurojust stappen ondernomen om over te stappen van een traditionele methode 

voor personeelsbezetting naar een strategische personeelsplanning. Dit zal een toekomstgerichte, 

proactieve, flexibele en geïntegreerde aanpak mogelijk maken bij het anticiperen op en aanpakken 

van personeelstekorten. In dit verband zal het agentschap een nieuwe personeelsstrategie invoeren 

die is afgestemd op de organisatorische prioriteiten. Met als kern een streven naar efficiëntie zal deze 

strategie als leidraad dienen voor strategische interventies om personeelstekorten aan te pakken op 

basis van verschillende scenario’s voor begrotingsgroei.  

In het kader van deze strategie zal Eurojust specifieke initiatieven nemen, zoals:  

 een oefening rond efficiëntiewinst om alle belangrijke processen in kaart te brengen en – 

waar nodig – voor te stellen deze op organisatorisch niveau te heroriënteren en/of verder te 

analyseren, en om de toekomstige personeelsbehoeften te bepalen op basis van 

werklastindicatoren en personeelsplannen om de lacunes aan te pakken; 

 het model met ondersteuning door nationale bureaus analyseren, de duurzaamheid ervan 

beoordelen, alternatieve modellen onderzoeken voor directe ondersteunende diensten voor 

de bureaus en acties voorstellen om de duurzaamheid en efficiëntie van het model te 

waarborgen zonder de operationele activiteiten van de bureaus in het gedrang te brengen;  

 het in kaart brengen van vaardigheden om de intern beschikbare ervaring, kennis en 

vaardigheden te identificeren en om eventuele lacunes in de vaardigheden aan te pakken; 

 een oefening rond functiebeoordeling om het gebruik van de personeelsformatie te 

stroomlijnen en een correcte inschaling te waarborgen; 

 opvolgingsplanning voor kritieke en leidinggevende functies om de bedrijfscontinuï teit te 

garanderen voor rollen met unieke vaardigheden en een grote impact op de 

bedrijfsresultaten; en 

 driemaandelijkse strategische personeelsrapportage om te zorgen dat weloverwogen 

beslissingen kunnen worden genomen. 
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Evaluatie en verandering van de organisatiestructuur 

In aansluiting op de twee uitgebreide reorganisaties in 2017 en 2019 zal Eurojust de effectiviteit en 

efficiëntie van zijn organisatiestructuur blijven evalueren en waar nodig bijstellen. Meer bepaald 

verbindt het agentschap zich ertoe zijn huidige structuur te evalueren zodra de omstandigheden dit 

mogelijk maken na de COVID-19-crisis en na te gaan welke verbeteringen eventueel nodig zijn.  

Herziening van het bedrijfsproces en optimalisatie van de dienstverlening 

Eurojust zal de mogelijkheden om zijn processen te herstructureren nader bekijken en onderzoeken 
met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en kosteneffectiviteit, zoals: 

 het testen van wijzigingen in de dienstverleningsniveaus en -modaliteiten om de 

toegevoegde waarde en de kostenefficiëntie te verbeteren;  

 het voortdurend stroomlijnen en automatiseren van administratieve werkstromen om de 

productiviteit van het personeel te verbeteren door overbodige stappen te schrappen en te 

profiteren van nieuwe technologieën zoals digitale handtekeningen, online 

trainingsplatforms en elektronische personeelsdossiers; 

 het invoeren van nieuwe methodologieën en oplossingen door middel van “proof of 

concepts” om de uitrol van op maat gemaakte softwaretoepassingen of nieuwe werkstations 

te stroomlijnen; en 

 het herzien van de ICT-infrastructuur en bijbehorende technologieën om duplicatie van de 

componenten te beperken en het onderhoud en de kapitaalvervanging, bijvoorbeeld voor 
opslag, te optimaliseren. 

Gedeelde diensten optimaal benutten 

In overeenstemming met de oproep aan de agentschappen om het gebruik van gedeelde diensten te 

bevorderen beoogt Eurojust efficiëntiewinsten te realiseren door middel van initiatieven zoals:  

 het delen van diensten met andere agentschappen en/of de Commissie, met inbegrip van bijv. 

aanbestedingen tussen de agentschappen en interinstitutionele aanbestedingen, 

gemeenschappelijke diensten met Europol en het EOM en het gebruik van ICT-oplossingen 

van de Commissie, zoals die voor het beheer van personele en financiële middelen; en 

 het bijdragen aan de verdere bevordering van gedeelde diensten tussen agentschappen via 

de verschillende netwerken, met name op het gebied van aanbesteding, ICT en 

prestatiebeheer. 

2.5. Negatieve prioriteiten 

Eurojust wordt geconfronteerd met een voortdurende toename van zijn werklast en heeft zijn 

grenzen op het gebied van efficiëntiewinst effectief bereikt. Het MFK 2021 -2027 voorziet evenwel 

niet in een uitbreiding van de personeelsformatie van het agentschap en houdt derh alve een verdere 
beperking in voor de personele middelen van het agentschap. 

Als gevolg daarvan zal het agentschap niet in staat zijn om zijn activiteiten op bepaalde operationele 

werkterreinen te versterken zoals aanvankelijk was gepland. De negatieve pri oriteiten op deze 
werkterreinen leiden tot een beperking van het vermogen van het agentschap om:  

 te voldoen aan de toenemende vraag naar financiële bijstand aan GOT’s (het budget hiervoor 

wordt bevroren op het niveau van 2020); 
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 ruimere juridische en analytische ondersteuning te bieden in alle naar Eurojust 

doorverwezen complexe zaken; 

 het institutionele kennisbehoud te versterken om zo belanghebbenden in de EU meer input 

te geven bij de tenuitvoerlegging van instrumenten voor justitiële samenwerking; 

 zich voor te bereiden op het vervullen van zijn rol als Ecris-TCN-contactpunt vanaf 2023; en 

 meer steun te verlenen aan het register voor terrorismebestrijding (CTR), “hit/no hit”- en 

interoperabiliteitsinitiatieven die voortvloeien uit de EJR en de 

interoperabiliteitsverordeningen. 

Eurojust rekent op de steun van de Commissie en de begrotingsautoriteit om 

sommige van deze gebieden te versterken. In dit verband is het agentschap 

ingenomen met de indicatie van de Commissie om zijn behoeften aan middelen in 

verband met specifieke ontwikkelingen op het gebied van JBZ -wetgeving en -

techniek te beoordelen en een verhoging van zijn middelen te ondersteunen door 

middel van een financieel memorandum, zoals uiteengezet in deel II -2.2.1. 
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Deel III – Jaarlijks werkprogramma 2022 

1. Samenvatting 

Eurojust spitst zijn JWP 2022 toe op de belangrijkste prioriteiten van de EU door de toegevoegde 

waarde van het agentschap voor de samenlevingen en burgers van de EU te vergroten en bij te 
dragen tot een veiligere, digitalere en groenere Unie. 

Dit jaarlijkse werkprogramma vormt de eerste stap in de verwezenlijking van de MAS 2022 -2024 

van Eurojust. Het bouwt voort op de verwezenlijking van de doelstellingen van voorgaande jaren14, 
met specifieke activiteiten ter versterking van: 

 Rechtszaken, door dynamische en kwalitatief hoogstaande ondersteuning voor meer 

doorverwijzing van complexe grensoverschrijdende misdaadzaken, nieuwe operationele 

capaciteiten om op eigen initiatief van Eurojust op te treden en waar voor de bestrijding van 

criminaliteit vervolging op gemeenschappelijke basis vereist is, alsmede operationele acties 

en complementariteit met netwerken van rechtsbeoefenaars; 

 Samenwerking met partners, met name met de EU-instellingen, de JBZ-agentschappen en -

organen, andere EU-partners, derde landen en internationale organisaties, en andere 

partners op basis van externe financieringsovereenkomsten; 

 Digitalisering, door actief bij te dragen aan de visie van de Commissie op de digitalisering van 

justitie om de informatie-uitwisseling en interoperabiliteit te verbeteren en door meer steun 

te verlenen aan rechtszaken en rechtsbeoefenaars met bestaande ICT-systemen en 

oplossingen voor operationele gegevensrapportage; 

 Strategisch werk, door middel van meer institutionele kennis en deskundigheid ter 

ondersteuning van rechtsbeoefenaars en strategische initiatieven van de EU op JBZ -gebied, 

alsmede effectievere en efficiëntere communicatie ter ondersteuning van operationele en 

strategische doelstellingen; en 

 Organisatorische capaciteiten en efficiëntie, door ondersteuning van het herzieningsproces 

van de EJR, verdere verbetering van de organisatorische efficiëntie en flexibiliteit bij het 

voldoen aan operationele behoeften, versterking van het organisatorisch beheer en de 

interne controles om het college in staat te stellen zich toe te spitsen op zijn operationele 

taken en vermindering van de milieueffecten van het agentschap. 

                                                             
14 De resultaten die in voorgaande jaren zijn behaald, vormen het uitgangspunt voor de KPI’s van 2022. Voor alle KPI’s 
worden de resultaten van 2020 als uitgangspunt gegeven. Met name voor degenen die zwaar door de COVID-19-crisis zijn 

beïnvloed, kunnen de resultaten van 2019 echter een representatiever uitgangspunt schetsen en in voetnoten vermeld 
worden. In de jaarverslagen en de geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslagen van Eurojust wordt nader ingegaan op 
het realiseren van de doelstellingen en KPI’s van voorgaande jaren. 
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2. Activiteiten15 

1-Zaken 

Activiteit 1.1 – Uitgebreide operationele en juridische expertise op maat verstrekken in 
doorverwezen zaken16 

Eurojust zal ernaar streven de verwijzing van complexe zaken door de nationale autoriteiten en de 

LP’s te bevorderen en onderzoeken te coördineren door de uitwisseling van informatie te stimuleren, 

verbanden tussen lopende onderzoeken op te sporen, de ontwikkeling van vervolgingsstrategieën te 

ondersteunen en gezamenlijke acties uit te voeren. 

Het agentschap blijft zich richten op het bieden van ondersteuning in nationale zaken door 

operationele, logistieke en financiële bijstand te verlenen voor CM’s, CC’s en GOT’s. Het zal 

toegevoegde waarde blijven bieden in nationale onderzoeken en vervolgingen door middel van 

deskundig advies op maat in de vroege stadia en analytische en/of juridische documenten over de 

problemen in verband met justitiële samenwerking waarmee beroepsbeoefenaars te maken hebben. 

Doelstelling 1.1.1 – De dynamische en kwalitatief hoogstaande ondersteuning verbeteren 
voor meer doorverwijzing van complexe grensoverschrijdende misdaadzaken 

Acties 

 Snelle en effectieve ondersteuning in lopende zaken bieden aan de nationale leden en 
verbindingsmagistraten van Eurojust 

 Beroepsbeoefenaars voorzien van efficiënte operationele instrumenten op maat voor 
ondersteuning in individuele zaken (bijv. analyse, juridisch advies, andere operationele 
bijstand, met inbegrip van vertalingen) 

 Het gebruik van CM’s, CC’s en GOT’s bevorderen als essentiële instrumenten voor justitiële 
samenwerking 

 Operationele, financiële en juridische ondersteuning bieden aan GOT’s  

 Inspelen op de behoeften van beroepsbeoefenaars door systematisch feedback te verzamelen 
(bijv. CM’s, ENCS) 

 Diensten leveren voor het invoeren en beheren van operationele gegevens, met inbegrip van 
kwaliteitsbeoordelingen van CMS-gegevens en zaakgerelateerde verslaglegging  

Verwachte resultaten 

 Er worden meer complexe zaken aangetrokken (bijv. zaken met betrekking tot complexe 
justitiële samenwerkingskwesties, grensoverschrijdende criminaliteit die meer dan twee 
lidstaten treft, prioritaire misdaadgebieden enz.) 

 Toename van het aantal zaken van LP’s 

 Groter aantal zaken dat tijdig is opgelost dankzij het gebruik van gegevens van betere kwaliteit 

 Versterkte operationele steun via CM’s en CC’s 

 Meer steun voor GOT’s 

                                                             
15 Bijlage II bevat gedetailleerde informatie over de personele en financiële middelen die aan elke activiteit/doelstelling 
zijn toegewezen. 
16 Overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 3, artikel 4, lid 1, punten a), b), c), f) en i), artikel 5, lid 2, punten a), b) en c), en 
artikel 60, lid 4, van de EJR. 
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 Betere kwaliteit en kwantiteit van gegevens voor operationele, beheers- en strategische 
doeleinden  

 Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal door lidstaten doorverwezen zaken17 3 862 4 713 Maandelijkse 
OS18 

Aantal doorverwezen zaken door lidstaten met een LP19 338 481 Maandelijkse 
OS 

Aantal CM’s 37120 530 Maandelijkse 
OS 

Aantal CC’s  1921 30 Maandelijkse 
OS 

Mate van tevredenheid van de CM-/CC-deelnemers over 
de operationele steun van Eurojust (1-4)  

3,4 3,5  Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Percentage zaken op prioritaire misdaadgebieden  72 73 Maandelijkse 
OS 

Aantal prestaties voor ondersteuning in lopende zaken 77722  931 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal nieuwe GOT’s ondersteund 7523 140 Maandelijkse 
OS 

Percentage nieuwe GOT’s gefinancierd 51 50 Maandelijkse 
OS 

 

Activiteit 1.2 – Kapitalisatie van nieuwe capaciteiten voor operationele gegevensanalyse en 
onderlinge vergelijking24 

Door op eigen initiatief op te treden, met name wanneer vervolging op gemeenschappelijke basis 

vereist is, zal Eurojust trachten proactiever te worden bij het versterken van de coördinatie en 

samenwerking tussen de nationale autoriteiten. Bij de uitvoering van zijn taken houdt het 

agentschap rekening met alle verzoeken en informatie van de autoriteiten van de lidstaten en de 

bevoegde instellingen, organen en instanties van de EU, met name het EOM, Europol, OLAF en 
Frontex. 

                                                             
17 Met inbegrip van Denemarken, ondanks het besluit van het land om niet deel te nemen aan de Eurojustverordening. 
18 Operationele statistieken op basis van in het CMS van Eurojust opgeslagen gegevens. 
19 Met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk dat sinds januari 2021 een LP detacheert. 
20 Het resultaat voor 2019 van 428 CM’s schetst een representatiever uitgangspunt. 
21 Het resultaat voor 2019 van 27 CC’s vormt een representatiever uitgangspunt. 
22 Het resultaat voor 2019 van 800 te leveren prestaties schetst een representatiever uitgangspunt. 
23 Het resultaat in 2019 van 103 nieuwe gefinancierde GOT’s schetst een representatiever uitgangspunt. 
24 Overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 3, artikel 4, lid 1, punt c), artikel 49, lid 1, artikel 50, lid 5, en artikel 51, lid 2, van de 
EJR. 
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Doelstelling 1.2.1 – Versterking van het vermogen van Eurojust om op eigen initiatief op te 
treden en waar voor de bestrijding van criminaliteit vervolging op gemeenschappelijke 
basis vereist is 

Acties 

 Toezicht houden op en uitvoering geven aan het actieplan voor de toepassing van de 
bepalingen op eigen initiatief van de EJR en een proactievere rol van Eurojust bij de coördinatie 
van zaken bevorderen 

 Potentiële synergieën of overlappingen tussen lopende onderzoeken tijdig in kaart brengen en 
analyseren, onder meer door verbanden tussen procedures voor het CTR te vinden en met 
name wanneer vervolging op gemeenschappelijke basis vereist is 

 Proactief aanbevelingen formuleren om de coördinatie tussen overlappende nationale 
onderzoeken te bevorderen 

Verwachte resultaten 

 Tijdige uitvoering van het actieplan met betrekking tot de bepalingen op eigen initiatief van de 
EJR 

 Toename van het aantal in het kader van het CTR geverifieerde verbanden 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Percentage in 2022 geplande acties ter versterking van het 
vermogen van Eurojust om op eigen initiatief op te treden 

n.v.t. 80 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal bevestigde verbanden met betrekking op het CTR25 n.v.t. p.m. Driemaande
lijks KPI-
verslag 

 

Activiteit 1.3 – Verdere ondersteuning en ontwikkeling van synergieën met netwerken van 
beroepsbeoefenaars26 

Eurojust zal doorgaan met het stimuleren, ondersteunen en versterken van de strategische en 

operationele samenwerking met de netwerken die het ondersteunt, namelijk het EJN, het GOT-

netwerk, het genocidenetwerk en het EJCN, met als doel de ondersteuning van rechtsbeoefenaars te 
versterken. 

Doelstelling 1.3.1 – Operationele acties en complementariteit met netwerken van 
rechtsbeoefenaars versterken 

Acties 

 Samenwerking en synergieën met alle ondersteunde netwerken stimuleren 

 Monitoren en beoordelen van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen, 
prioriteiten en activiteiten van netwerken 

 Organiseren van plenaire vergaderingen met netwerken en bijdragen aan de activiteiten van 
de belanghebbenden van de netwerken 

                                                             
25 Indicator toegevoegd zonder streefdoel voor referentiedoeleinden. 
26 Overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), artikel 20, leden 3 en 7, en artikel 48 van de EJR. 
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 Zorgen voor nauwe samenwerking van de netwerken met de voorzitterschappen van de Raad 
en de EU-instellingen 

 De rol van netwerken als expertisecentra en platformen voor de uitwisseling van strategische 
en operationele informatie versterken, met inbegrip van informatie over de stand van de 
uitvoering van EU-rechtsinstrumenten voor justitiële samenwerking en beste praktijken op de 
respectieve gebieden 

 Versterking van het gebruik van instrumenten voor het systematisch verzamelen van feedback 
van beroepsbeoefenaars over beste praktijken en geleerde lessen (bijv. via instrumenten en 
website van EJN, evaluatie- en feedbackformulieren voor GOT’s, vragenlijsten die onder 
nationale deskundigen van het GOT worden verspreid, enz.) 

 Initiatieven nemen om de doorverwijzing van zaken tussen Eurojust en het EJN te bevorderen 

 Ondersteunen van bewustmaking over CIC (nationaal behandelde internationale 
kernmisdrijven) en de uitwisseling van operationele informatie over nationale CIC-zaken, door 
leden van het genocidenetwerk, Europol, het Internationaal Strafhof en andere partners erbij 
te betrekken 

 Expertise verstrekken en strategische samenwerking in de strijd tegen straffeloosheid 
faciliteren, onder meer door samen de EU-dag tegen straffeloosheid te organiseren 

 De instrumenten en website van het EJN onderhouden, ontwikkelen en bijwerken  

Verwachte resultaten 

 Meer steun voor beroepsbeoefenaars via gezamenlijke producten van Eurojust en het netwerk 

 Betere verdeling van zaken tussen Eurojust en het EJN met het oog op een snelle en efficiënte 
oplossing van zaken 

 Nauwere samenwerking op het gebied van GOT-evaluaties en gezamenlijke verslaglegging 

 Verbeterde operationele samenwerking in nationale CIC-zaken 

 Toename van het aantal CIC-zaken dat via CM’s en GOT’s bij Eurojust aanhangig is gemaakt  

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal van/naar het EJN doorverwezen zaken 239/109 280/125 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal CIC-zaken 12 14 Maandelijkse 
OS 

Aantal gezamenlijke producten met EJN  5 5 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal gezamenlijke producten met het secretariaat van 
het GOT-netwerk 

3 3 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal gezamenlijke producten met het secretariaat van 
het genocidenetwerk 

4 2 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal bezoeken aan de EJN-website 2 088 716 2 500 000 Driemaande
lijks KPI-
verslag 
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Aantal bij Eurojust ingediende GOT-evaluaties  15 35 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

2-Samenwerking 

Activiteit 2.1 – Verdere ontwikkeling van de samenwerking met JBZ-partners en OLAF27 

Eurojust zal zich blijven richten op het versterken van de samenwerking en informatie-uitwisseling 

met andere EU-organen, zoals door de EJR is opgedragen, en op andere wetgevingsontwikkelingen 
op JBZ-gebied en uitgevoerd door middel van werkafspraken. 

Het belangrijkste is dat het agentschap: 

 ondersteuning biedt aan en samenwerkt met het EOM om de financiële belangen van de EU 

te beschermen en zo bij te dragen tot een snel herstel van de EU-economieën na de COVID-

19-crisis; 

 met Europol gezamenlijke maatregelen neemt om de wederzijdse en indirecte toegang tot 

informatie te verbeteren en de gespecialiseerde expertisecentra van Europol te 

ondersteunen28; en 

 nauw samenwerkt met Frontex door relevante persoonsgegevens uit te wisselen om de 

lidstaten te ondersteunen bij prioritaire misdaadgebieden, zoals migrantensmokkel, 
mensenhandel en terrorisme. 

Bovendien zal Eurojust zich inspannen om zijn operationele samenwerking met OLAF te verhogen, 

synergieën met andere relevante JBZ-partners na te streven op gebieden van gemeenschappelijk 

belang, zoals de bescherming van de rechten van slachtoffers en de bestrijding van online 

kindermisbruik, en zich aan te sluiten bij andere JBZ -initiatieven om de strafrechtelijke 
samenwerking in de hele EU doeltreffender te maken. 

Doelstelling 2.1.1 – Versterking van de samenwerking met het EOM, Europol, Frontex en 
OLAF 

Acties 

 Regelmatige contacten onderhouden en verdere operationele synergieën met alle vier de 
partners verkennen 

 Bijdragen aan een gezamenlijke EU-aanpak van relevante EU-organen (d.w.z. Eurojust, het 
EOM, Europol en OLAF) ter bescherming van de financiële belangen van de EU (PIF-
misdrijven) 

 Nauw samenwerken met het EOM om de informatie-uitwisseling te verbeteren, de 
werkstromen voor doorverwijzingen tussen de twee agentschappen te stroomlijnen en een 
efficiënte en gecoördineerde respons te geven aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
met inbegrip van de autoriteiten die niet deelnemen aan het EOM 

 Nauwe samenwerking met Europol voortzetten via gevestigde kanalen en werkstromen en 
nieuwe werkregelingen (bijv. voor het plaatsen van GND’s bij de expertisecentra van Europol) 

                                                             
27 Overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 3, artikel 4, lid 1, punten g) en h), artikel 49, leden 4 en 5, artikel 50, leden 1 en 4, 
en artikel 51, leden 2 en 3, van de EJR. 
28 Bijv. het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit, het Europees Centrum voor terrorismebestrijding, 
het Europees Centrum tegen zware en georganiseerde criminaliteit, het Europees Centrum voor financiële en economische 
criminaliteit, het Operationeel en Analysecentrum van Europol. 
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 Verdere versterking van het operationele partnerschap met de centra van het directoraat 
Operaties van Europol en wederzijdse toegang tot informatie via het “hit/no hit”-systeem 

 Samenwerken met de analyseprojecten van Europol in zaken van gemeenschappelijk belang 

 Bijdragen aan de OAP’s binnen Empact vanuit gerechtelijk oogpunt, door ervoor te zorgen dat 
in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met de justitiële dimensie 

 Een efficiënte en systematische uitwisseling van informatie met Europol verder ontwikkelen 
om het financieringsmechanisme voor GOT’s te beoordelen, mogelijke gevallen van dubbele 
financiering in kaart te brengen en de waarde voor de nationale autoriteiten te verhogen  

 Uitvoering van een nieuwe werkregeling voor de wederzijdse uitwisseling van relevante 
persoonsgegevens met Frontex 

 Verbeteren van de samenwerking met OLAF in grensoverschrijdende zaken in verband met 
fraude, corruptie of strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden, waarbij de 
mogelijkheden die de nieuwe OLAF-verordening biedt optimaal worden benut 

Verwachte resultaten 

 Toegenomen aantal zaken/CM’s/CC’s met de belangrijkste JBZ -partners van Eurojust 

 Ondersteuning van alle geplande Empact-prioriteiten 

 Betere informatie-uitwisseling met Frontex 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal van het EOM ontvangen zaken en verzoeken om 
bijstand29 

n.v.t. p.m. Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal naar het EOM doorverwezen zaken30 n.v.t. p.m. Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal zaken met Europol  37 51 Maandelijkse 
OS 

Aantal CM’s met Europol 106 123 Maandelijkse 
OS 

Aantal CC’s met Europol 7 3 Maandelijkse 
OS 

Aantal zaken met OLAF 131  9 Maandelijkse 
OS 

Percentage OAP’s van Empact waaraan Eurojust 
deelneemt  

100 100 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Gevallen waarin door Frontex overgedragen 
zaakgerelateerde informatie daadwerkelijk wordt 
opgevolgd door Eurojust (in procent)  

n.v.t. 100 Maandelijkse 
OS 

 

Doelstelling 2.1.2 – De doeltreffendheid van de strafrechtelijke samenwerking verbeteren 
door middel van gezamenlijke initiatieven met andere relevante JBZ-partners 

                                                             
29 Indicator toegevoegd zonder streefdoel voor referentiedoeleinden. 
30 Indicator toegevoegd zonder streefdoel voor referentiedoeleinden. 
31 Het resultaat voor 2019 van 11 zaken met OLAF schetst een representatiever uitgangspunt. 
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Acties 

 Gezamenlijke activiteiten uitvoeren voor prioritaire misdaadgebieden 

 Versterken van de strategische samenwerking met het EASO bij de bestrijding van 
mensenhandel en straffeloosheid 

 Bevorderen van gezamenlijke opleidingsinitiatieven met andere JBZ -agentschappen en 
ondersteunen van opleidingen voor beoefenaars van juridische beroepen die zijn 
georganiseerd door de lidstaten of relevante derde partijen (bijv. ENJO, Cepol, EASO) 

 Samenwerken met eu-LISA via een toenemend aantal gezamenlijke projecten en acties in het 
kader van het samenwerkingsplan 2021-2023 van de twee agentschappen 

 Uitvoeren van gezamenlijke acties met het FRA op gebieden van gemeenschappelijk belang, 
zoals de bescherming van de rechten van slachtoffers in overeenstemming met de EU-strategie 
inzake de rechten van slachtoffers 2020-2025 

 Bijdragen aan de activiteiten van het netwerk van JBZ-agentschappen door de werking van het 
netwerk verder te verbeteren na de in 2020 gestarte beoordeling en door ervoor te zorgen dat 
de justitiële dimensie tot uiting komt in de activiteiten van het netwerk 

 Meer synergieën met andere JBZ-agentschappen, door verslag uit te brengen over relevante 
ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en de onderhandelingen over en het 
opstellen van nieuwe samenwerkingsinstrumenten te ondersteunen 

Verwachte resultaten 

 Meer samenwerking en synergieën in het netwerk van JBZ-agentschappen 

 Doeltreffendere justitiële samenwerking bij prioritaire misdaadgebieden 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal nieuwe of herziene samenwerkingsinstrumenten 
met andere JBZ-agentschappen32 

0 1 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal gezamenlijke initiatieven33 met andere 
agentschappen in het kader van het netwerk van JBZ-
agentschappen  

24 20 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

 

Activiteit 2.2 – Uitvoering van de meerjarenstrategie en andere initiatieven voor 
samenwerking met derde landen en internationale organisaties34 

Eurojust zal zijn mondiale netwerk en impact versterken door zijn partners uit te breiden tot buiten 

de buitengrenzen van de EU. Bovenal zal het agentschap, in overleg met de Commissie en de 

Europese Dienst voor extern optreden en op basis van zijn operationele behoeften, een vierjarige 

strategie voor samenwerking met derde landen en internationale organisaties uitvoeren. Met 

volledige inachtneming van de DP-vereisten zal Eurojust ernaar streven een structurele uitwisseling 

van persoonsgegevens met deze entiteiten tot stand te brengen en het aantal ontvangen 

verbindingsmagistraten verder te verhogen. 

                                                             
32 Met uitzondering van het EOM, Europol, Frontex en OLAF. 
33 Met inbegrip van opleidingen, vergaderingen en gezamenlijke verslagen. 
34 Overeenkomstig artikel 47, leden 1 en 3, en artikelen 52, 56 en 58, van de EJR. 
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Doelstelling 2.2.1 – De samenwerking met derde landen en internationale organisaties 
versterken 

Acties 

 Uitvoeren van een vierjarenstrategie voor samenwerking met derde landen en internationale 
organisaties 

 Voortzetting van de operationele samenwerking met het VK na zijn terugtrekking uit de EU 

 Met belangrijke derde landen werkafspraken van strategische aard maken 

 Samenwerken met de EDEO bij de uitvoering van de intentieverklaring in het kader van de 
vierjarenstrategie 

 De betrekkingen verbeteren en gebieden voorstellen voor samenwerking met belangrijke 
internationale organisaties en contacten ontwikkelen met nieuwe internationale organisaties, 
overeenkomstig het werkplan en de prioriteiten van de substructuur van het college voor de 
betrekkingen met partners 

 Nieuwe samenwerkingsinstrumenten uitvoeren/ontwikkelen ter ondersteu ning van 
specifieke missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

 Meer samenwerken met de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in het kader van het 
Euromed-justitieprogramma, met inbegrip van onderhandelingen over nieuwe strategische 
werkafspraken 

 Versterkte samenwerking met de landen van de Westelijke Balkan ondersteunen door bij te 
dragen aan de relevante activiteiten van het IPA 2019-project (2020-2023) 

 Toezien op de uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten, werkafspraken en memoranda 
van overeenstemming/intentieverklaringen met derde landen en internationale organisaties  

Verwachte resultaten 

 Nauwere samenwerking met derde landen en internationale organisaties overeenkomstig de 
vierjarenstrategie 

 Groter aantal zaken waarbij derde landen en internationale organisaties betrokken zijn  

 Groter aantal GOT’s met deelname van derde landen 

 Groter aantal Eurojustcontactpunten in derde landen 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal zaken waarbij derde landen betrokken zijn 854 1 018 Maandelijkse 
OS 

Aantal gevallen waarbij internationale organisaties 
betrokken zijn 

40 59 Maandelijkse 
OS 

Aantal GOT’s waarbij derde landen betrokken zijn  35 43 Maandelijkse 
OS 

Aantal nieuwe derde landen die een Eurojustcontactpunt 
aanwijzen  

4 3 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal nieuwe of herziene samenwerkingsinstrumenten 
met derde landen en internationale organisaties  

1 2 Driemaande
lijks KPI-
verslag 
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Activiteit 2.3 – Uitvoering van extern gefinancierde samenwerkingsprojecten35 

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de EJR en het FR van Eurojust streeft Eurojust 

ernaar zijn operationele capaciteiten en/of samenwerking met partners te verbeteren door middel 

van ad-hocovereenkomsten inzake subsidies, bijdragen of dienstverleningsniveau, en zo de 
behandeling van zaken verder te ondersteunen. 

In overleg met de Commissie zal het agentschap tegen 2022 drie externe 

financieringsovereenkomsten hebben ondertekend en de mogelijkheid hebben onderzocht om er 
nog een af te sluiten: 

 Het Euromed-justitieprogramma heeft tot doel de justitiële samenwerking tussen de 

lidstaten en de zuidelijke partnerlanden te verbeteren. 

 Het Siriusproject heeft tot doel de grensoverschrijdende toegang tot elektronisch 

bewijsmateriaal verder te verbeteren door de autoriteiten van de EU kennis en instrumenten 

aan te reiken door dienstverleners in buitenlandse rechtsgebieden te bestrijken.  

 De overeenkomst inzake dienstverleningsniveau met EUIPO heeft tot doel de operationele 

samenwerking met dat agentschap te verbeteren en de strijd tegen grensoverschrijdende 
criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom op te voeren.  

Tot slot kan Eurojust worden belast met de ondersteuning van de uitvoering van het IPA III-project 

voor de Westelijke Balkan, met als doel de operationele samenwerking binnen de Westelijke Balkan 

en tussen die landen en de EU-lidstaten te versterken. 

Doelstelling 2.3.1 – De operationele capaciteiten en/of samenwerking met partners 
versterken door middel van externe financieringsovereenkomsten 

Acties36 

 Activiteiten uitvoeren die gepland en gefinancierd zijn in het kader van het Euromed -
justitieprogramma (2020-2023), het Siriusproject (2021-2024), de overeenkomst inzake 
dienstverleningsniveau met EUIPO (2021-2024) en het IPA III-project voor de Westelijke 
Balkan (2021-2027) 

 Administratieve ondersteuning verlenen aan extern gefinancierde acties/projecten  

Verwachte resultaten 

Verwijzen naar de overeenkomsten voor de financiering en uitvoering van de respectieve externe 
projecten 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Verwijzen naar de overeenkomsten voor de financiering en uitvoering van de respectieve externe 
projecten 

3-Digitalisering 

Activiteit 3.1 – Verdere ontwikkeling van operationele capaciteit op ICT-gebied37 

                                                             
35 Overeenkomstig artikel 60 van de EJR en artikel 7 van het financieel reglement (FR) van Eurojust. 
36 Bijlage II voorziet niet in personele en financiële middelen die extern worden gefinancierd. 
37 Overeenkomstig artikelen 23, 24 en 25 van de Eurojustverordening. 
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Eurojust zal zijn operationele capaciteit op ICT-gebied versterken door middel van nieuwe 

technologieën en oplossingen, met de nadruk op de ontwikkeling van een nieuw CMS met verbeterde 

interoperabiliteitsfuncties, het verbeteren van bestaande ICT-instrumenten voor GOT’s en het 

automatiseren van informatie-uitwisseling met zijn partners. 

Meer in het bijzonder is het de bedoeling een centrale rol te spelen in de ingrijpende digitalisering 

van de justitiële samenwerking, zoals beoogd in de mededeling van de Commissie inzake de 

digitalisering van justitie en de studie van het DCJ. De Commissie streeft naar een snelle, betrouwbare 

en veilige infrastructuur voor informatie-uitwisseling tussen nationale autoriteiten, Eurojust en 

andere JBZ-agentschappen. Dit omvat het ontwerpen en uitvoeren van een reeks digitale oplossingen 

om de justitiële samenwerking in strafzaken in de hele EU te moderniseren en te vergroten, 

waaronder een nieuw CMS voor Eurojust. 

Tegelijkertijd zal Eurojust zijn bestaande operationele ICT-systemen en oplossingen voor 

gegevensrapportage in stand houden en blijven verbeteren, om te zorgen voor een continue, 

versterkte ondersteuning van zijn werkzaamheden in strafzaken en de rechtsbeoefenaars, en daarbij 

overstappen op de verbeterde systemen. 

Doelstelling 3.1.1 – Zorgen voor de actieve bijdrage van Eurojust aan de digitalisering van 
justitie ter verbetering van informatie-uitwisseling en interoperabiliteit 

Acties 

 Het invoeren van het nieuwe CMS van Eurojust beheren, met inbegrip van het afronden van 
het marktonderzoek voor de technische oplossing, het initiëren van de analyse - en 
ontwerpfasen en de aankoop van de eerste infrastructuur- en softwarecomponenten 

 Deelnemen aan de technische taskforce van de Commissie en JBZ-actoren ter ondersteuning 
van de uitvoering van de ‘hit/no hit’-strategie en de gegevensuitwisseling tussen de betrokken 
agentschappen 

 Deelnemen aan de invoering van andere externe systemen om hun integratie in het nieuwe 
CMS te waarborgen, overeenkomstig de visie van de DoJ en de DCJ-studie van de Commissie 

 Stappen ondernemen om de toegang van Eurojust tot Ecris-TCN, e-Codex, eEDES en SIS uit te 
voeren en/of te handhaven, in samenwerking met eu-LISA 

 Bijdragen aan de EU-innovatiehub voor interne veiligheid en alle discussies over het 
toekomstige gebruik van artificiële-intelligentietechnologieën bij samenwerking op het gebied 
van strafrecht 

 Informatie verzamelen en analyseren in verband met de digitalisering van 
grensoverschrijdende samenwerking in strafzaken om institutionele respons voor te bereiden 
en uit te voeren  

Verwachte resultaten 

 Technische oplossing en architectuur bevestigd voor het nieuwe CMS 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Percentage voltooiing marktonderzoek voor nieuwe 
technische oplossing voor CMS 

n.v.t. 100 Driemaande
lijks KPI-
verslag 
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Doelstelling 3.1.2 – Versterking van de ondersteuning van rechtszaken en 
rechtsbeoefenaars door middel van bestaande ICT-systemen en oplossingen voor 
operationele gegevensrapportage 

 

Acties 

 De bestaande instrumenten voor de kernactiviteiten (CMS, GOT-instrument enz.) 
onderhouden en ontwikkelen tot ze eventueel worden vervangen, in overeenstemming met de 
mededeling over de DoJ en de DCJ-studie van de Commissie 

 Andere ICT-projecten uitvoeren om de toegevoegde waarde voor GOT’s te vergroten (bijv. 
door hun betrokkenheid bij de evaluatie van GOT’s te vergroten) en andere operationele 
processen te verbeteren, zoals geprioriteerd door bestuursorganen 

 Ontwikkelen van gegevens- en procesmodellen voor de ICT-systemen voor de kernactiviteiten 
van Eurojust, met inbegrip van het CMS 

 Beheren van projecten voor gegevenstransformatie om de operationele gegevens te 
verbeteren en de capaciteit van het agentschap op het gebied van gegevensrapportage te 
vergroten 

Verwachte resultaten 

 Bestaande instrumenten voor de kernactiviteiten volledig functioneel en verbeterd volgens 
organisatorische prioriteiten38 

 Verbeterde gegevenskwaliteit door de toegenomen informatie-uitwisseling met belangrijke 
partners 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Percentage operationele ICT-initiatieven uitgevoerd in 
overeenstemming met het door de bestuursorganen 
vastgestelde werkplan39 

100 80 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Tijd dat het bestaande CMS volledig operationeel is (in 
procent) 

100 100 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

4-Strategisch werk  

Activiteit 4.1 – Het verzamelen, analyseren en verspreiden van beste praktijken en geleerde 
lessen uit lopende zaken40 

Het strategische werk van Eurojust is een ondersteuningsmechanisme voor zijn operationele taken, 

dat dient om de operationele meerwaarde voor wetgevers en beroepsbeoefenaars te versterken en 
te consolideren. 

In dit verband zal Eurojust meer inspanningen leveren om zijn institutionele geheugen en 

organisatorische kennis op operationeel, strategisch en administratief gebied te behouden en zijn 

interne en externe uitwisseling van deze kennis efficiënter en doeltreffender te maken. Het streeft 

                                                             
38 Tot hun vervanging in het kader van het DCJ-programma/de DCJ-projecten. 
39 Voor operationele ICT-initiatieven die niet binnen het toepassingsgebied van het DCJ-programma/de DCJ-projecten 

vallen en die door de raad van bestuur van het college voor ICT-projecten in verband met lopende zaken prioriteit krijgen. 
40 Overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder j), en artikel 68 van de EJR. 
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het ernaar om een regelmatige communicatiestroom met de rechtsbeoefenaars op te bouwen, om zo 

lessen en beste praktijken uit de rechtspraak te delen en de doorverwijzing van complexere zaken 

betreffende grensoverschrijdende criminaliteit aan te moedigen. Voortbouwend op zijn operationele 

ervaring zal het advies geven over de wijze waarop de instrumenten voor justitiële samenwerking 

het best kunnen worden gebruikt en belemmeringen voor justitiële samenwerking op prioritaire 

misdaadgebieden kunnen worden weggenomen. Eurojust adviseert rechtsbeoefenaars, maar zal ook 

aandacht blijven besteden aan het waarborgen van de grondrechten en het delen van beste 

praktijken en geleerde lessen op dit gebied. 

Het agentschap wil zijn strategische contacten en institutionele betrekkingen met de 

besluitvormings- en beleidsmakers van de EU versterken. Het zal regelmatig deelnemen en bijdragen 

aan relevante vergaderingen van werkgroepen van de Commissie en de Raad en 

deskundigengroepen (COSI, CATS, Copen) en nauw samenwerken met het Europees Parlement en 

andere belanghebbenden (d.w.z. de EDEO, de permanente vertegenwoordigingen in Brussel). Met 

zijn bijdragen streeft Eurojust ernaar zijn betrokkenheid bij de EU-beleidscyclus, de justitiële 

dimensie van het veiligheidsbeleid van de EU en het toezicht op beleidsacties en -instrumenten op 

het gebied van justitiële samenwerking te vergroten en capaciteitsopbouw te ondersteunen.  

Doelstelling 4.1.1 – Versterking van de institutionele kennis en deskundigheid van Eurojust 
ter ondersteuning van rechtsbeoefenaars en strategische initiatieven van de EU op JBZ-
gebied 

Acties 

 Versterking van de interne capaciteiten en instrumenten om operationele kennis van zaken te 
behouden en het institutionele geheugen voor strategische, operationele en organisatorische 
aangelegenheden in stand te houden 

 Doorgaan met het toepassen van een aanpak voor kennisbewaring in alle nationale bureaus 
om opkomende kwesties in het kader van justitiële samenwerking te identificeren en in kaart 
te brengen 

 Richtlijnen verstrekken voor beste praktijken met betrekking tot prioriteitsmisdrijven en 
adviesverslagen in verband met de toepassing van instrumenten voor justitiële samenwerking 
en wederzijdse erkenning, alsook geïdentificeerde belemmeringen voor justitiële 
samenwerking, bevoegdheidsconflicten en mogelijke oplossingen 

 Monitoren en analyseren van rechterlijke uitspraken in de lidstaten en het Europese Hof van 
Justitie 

 Ondersteunen van het organiseren van vergaderingen over terrorismebestrijding, waarmee 
de nationale correspondenten van Eurojust voor terrorismezaken worden bijeengebracht 

 Bijdragen aan de EU-beleidscyclus voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit  

 Organiseren van en/of deelnemen aan strategische bijeenkomsten in verband met prioriteiten 
op het gebied van criminaliteit en instrumenten voor justitiële samenwerking 

 Het werk van het Adviesforum van procureurs-generaal actief faciliteren, door te zorgen voor 
passende deelname en follow-up van de conclusies 

 De activiteiten van de focusgroep van gespecialiseerde nationale justitiële autoriteiten op het 
gebied van migrantensmokkel ondersteunen 

 De expertise van Eurojust delen met de EU-instellingen en andere relevante actoren 

Verwachte resultaten 

 Grotere meerwaarde van Eurojust in de EU-beleidscyclus 
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 Toename van de ondersteuning van beroepsbeoefenaars door middel van gezamenlijke 
producten en richtlijnen 

 Betere verslagen met een analyse van lopende zaken en justitiële samenwerking, alsook 
nationale en EU-jurisprudentie 

 Toegenomen aantal formulieren dossierinformatie (CIF’s) 

 Grotere rol van het Adviesforum en grotere tevredenheid van de deelnemers 

 Nauwere interactie en grotere bijdragen aan belangrijke EU-organen en belanghebbenden 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Percentage geprioriteerde producten die zijn geleverd op 
het gebied van justitiële samenwerking en op prioritaire 
misdaadgebieden zoals voorzien in de werkplannen van 
de operationele werkgroepen van het college41  

72 80 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal CIF’s die zijn opgesteld om kennis, beste praktijken 
en lessen vanuit zaken te behouden 

544 600 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Aantal operationele thema’s op het gebied van justitiële 
samenwerking  

2 5 Driemaandel
ijks KPI-
verslag 

Mate van tevredenheid van de deelnemers aan het 
adviesforum over logistieke ondersteuning en inhoud (1-
5) 

n.v.t. 4 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal officiële bijdragen aan de werkgroepen en 
deskundigengroepen van de EU-organen (COSI, CATS, 
Copen) 

29 29 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

 

Activiteit 4.2 – De successen en meerwaarde van Eurojust communiceren naar de 
belanghebbenden42 

Eurojust zal streven naar meer mediabelangstelling voor zijn activiteiten en resultaten en meer 

informatie verstrekken aan rechtsbeoefenaars, EU-beleidsmakers en burgers over zijn successen en 
meerwaarde bij de verwezenlijking van de veiligheidsagenda van de EU.  

Het zal ernaar streven belanghebbenden en EU-burgers een beter inzicht te geven in zijn unieke 

bijdrage aan de verbetering van de justitiële samenwerking en de interne veiligheid in de EU. Door 

vertrouwen en betrokkenheid op te wekken bij de rechtsbeoefenaars door middel van gerichte 

communicatieacties, wordt beoogd meer verwijzingen naar zaken en informatie-uitwisseling en een 
bredere deelname aan vergaderingen en projecten aan te moedigen. 

Doelstelling 4.2.1 – Effectief en efficiënt gebruikmaken van de communicatiemogelijkheden 
ter ondersteuning van de operationele en strategische doelstellingen 

Acties 

                                                             
41 Met inbegrip van verslagen, projecten en vergaderingen die door de volgende operationele werkgroepen van het college 
worden geprioriteerd: het team terrorismebestrijding, het team economische criminaliteit, het team voor de bestrijding 

van mensenhandel, het cybercriminaliteitsteam en het team instrumenten voor justitiële samenwerking. 
42 Overeenkomstig artikel 67 en artikel 74 van de EJR. 
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 Een uitgebreide reeks voorlichtingsactiviteiten coördineren en uitvoeren in het kader van de 
externe communicatiestrategie van het agentschap 

 Publicaties efficiënt produceren, publiceren en verspreiden onder doelgroepen, onder meer 
via strategische communicatiepartners 

 Doorgaan met de ontwikkeling van de externe website en socialemediakanalen om de 
toegevoegde waarde van de operationele resultaten, instrumenten en producten van het 
agentschap voor doelgroepen te promoten 

 De aandacht van de media vestigen op de successen van het agentschap, met name op 
prioritaire misdaadgebieden 

 Beter audiovisueel materiaal produceren voor de sociale media en andere externe 
communicatiekanalen 

 Meer betrokkenheid bij socialemediagesprekken over onderwerpen die voor het agentschap 
een hoge prioriteit hebben 

 De auteursrecht- en redactionele diensten uitbreiden tot een breder scala van institutionele 
communicatieproducten, naar aanleiding van het jaarverslag 

 Nieuwe communicatieproducten ontwikkelen, zoals simulaties van operationele diensten van 
Eurojust 

 Het agentschap beter positioneren als een cruciale partner in de gemeenschap van justitiële 
instellingen en als een aantrekkelijke werkgever 

 Een lobbystrategie uitvoeren, met name via de verbindingsfunctionaris in Brussel van 
Eurojust, om de zichtbaarheid van de werkzaamheden van het agentschap te vergroten en de 
Europese meerwaarde ervan te bevorderen 

Verwachte resultaten 

 Grotere aanwezigheid van het agentschap in de media 

 Toegenomen internetverkeer op de externe website 

 Meer gecoördineerde en gerichte voorlichtingsactiviteiten 

 Beter inzicht in de werkzaamheden van Eurojust en toegevoegde waarde bij de belangrijkste 
belanghebbenden 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal vermeldingen in de media van Eurojust43 27 829 36 000 Driemaande
lijkse 
webstatistie
ken 

Aantal bezoeken aan de Eurojust-website 261 388 320 000 Driemaande
lijkse 
webstatistie
ken 

Aantal aan de doelgroepen geleverde 
voorlichtingsproducten  

570 600 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

                                                             
43 Waaronder sociale media. 
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5-Organisatorische capaciteiten en efficiëntie  

Activiteit 5.1 – Strategie voor efficiëntiewinst uitvoeren44 

In het kader van de in Sectie II-2.4 gepresenteerde strategie voor efficiëntiewinst streeft Eurojust 

ernaar de efficiëntie van zijn operationele en administratieve processen verder te verbeteren door 

zijn structuren, diensten, processen, activiteiten en de toewijzing van middelen actief te monitoren, 
te beoordelen en te optimaliseren. 

Daartoe zal het zich blijven richten op de ontwikkeling van flexibel, hooggekwalificeerd en geschikt 

personeel door middel van strategische personeelsplanning, teneinde de doeltreffende werking van 

de nationale bureaus te waarborgen, de hoge kwaliteit van de operationele diensten te handhaven 

en de voortdurende groei van operationele werkgebieden te dekken. Het zal ook blijven streven naar 

efficiëntie in zijn administratieve processen door nieuwe ICT-oplossingen in te voeren, het gebruik 

van videoconferenties in CM’s uit te breiden en mogelijkheden te verkennen voor gedeelde diensten 
met andere EU-agentschappen. 

Doelstelling 5.1.1 – Verder verbeteren van de organisatorische efficiëntie en flexibiliteit bij 
het voldoen aan de operationele behoeften 

Acties 

 Verder herzien en beoordelen van organisatorische processen om aan efficiëntie te winnen  

 ICT-oplossingen leveren om de interne processen van de organisatie beter te ondersteunen en 
efficiëntie te realiseren in overeenstemming met de door de raden van bestuur gestelde 
prioriteiten 

 Meer gebruikmaken van videoconferencing in CM’s en het onderzoeken van andere 
kosteneffectieve manieren om beroepsbeoefenaars met elkaar in contact te brengen 

 Ondersteuning van de invoering van het nieuwe financiële systeem van de EU (SUMMA) als 
proefproject 

 Nader onderzoek uitvoeren naar gedeelde diensten met andere EU-agentschappen 

 Strategische personeelsplanning uitvoeren om te zorgen voor een optimale toewijzing van 
personeel aan activiteiten 

 Maatregelen uitvoeren om de betrokkenheid en tevredenheid van het personeel te verbeteren 
als follow-up van de bevindingen van de enquête 

 Verdere verbetering van de interne communicatie, om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van de personeelsleden 

Verwachte resultaten 

 Meer efficiëntie in administratieve diensten als gevolg van nieuwe/verbeterde ICT-
oplossingen en/of herontwerp van bedrijfsprocessen 

 Verdere daling van de gemiddelde kosten van CM 

 Toename van de betrokkenheid en tevredenheid van het personeel  

 Toename van de tevredenheid over interne communicatie met de posthouders 

                                                             
44 Overeenkomstig hoofdstuk 7 van het FR van Eurojust. 
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Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

ICT-projecten die zijn geïnitieerd op basis van een 
businesscase of een kosten-batenanalyse (in procent) 

100 100 Driemaande
lijks KPI-
verslag  

Gemiddelde kosten van CM (in EUR) 3 054 45 (≤) 5 600 Dashboard 
voor de 
driemaandel
ijkse 
begroting 

Mate van tevredenheid van het personeel n.v.t. 75 Jaarlijkse 
enquête 

Percentage voor 2022 geplande acties dat tijdig werd 
uitgevoerd ter opvolging van de resultaten van de 
personeelstevredenheidsenquête 

n.v.t. 80 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Percentage personeelsleden die tevreden zijn over de 
interne communicatie 

51 65 Jaarlijkse 
enquête 

 

Activiteit 5.2 – Uitvoeren van een strategie voor organisatorisch beheer en interne 
controle46 

Eurojust zal toezicht blijven houden op de uitvoering van zijn ICF om de verwezenlijking van zijn 

doelstellingen mogelijk te maken en te waarborgen door middel van een consistente aanpak van 
prestatiebeheer. 

Het zal zijn capaciteiten op het gebied van planning, verslaglegging en risicobeheer versterken, met 

name door zijn ABB/ABC/ABM-proces verder te verbeteren, de identificatie van risico’s in de 

jaarlijkse planningscyclus te integreren en kritieke en/of transversale risico’s nauwlettend te volgen. 

Doelstelling 5.2.1 – Versterking van het organisatorisch beheer en de interne controle, 
zodat het college zich kan concentreren op zijn operationele taken 

Acties 

 Toezien op en zorgen voor de uitvoering van het ICF van Eurojust  

 Verder verbeteren van de ABB/ABM-methodologie en -processen van het agentschap, met 
inbegrip van KPI’s 

 Coördineren van de vereisten inzake audit en kwijting en ontwikkelen van interne 
actieplannen om de respectieve aanbevelingen en opmerkingen te toe te passen 

 Het risicobeheersingsproces coördineren en verslag uitbrengen over de acties 

 Evalueren en versterken van interne controles, bedrijfscontinuïteitsplannen, 
beveiligingsbeheer en gegevensbeschermingsdiensten 

 Zorgen voor naleving van Verordening (EU) 2018/1725 en de EJR 

 Toepassen van de aanbevelingen van de EDPS met betrekking tot de activiteiten van het 
agentschap op het gebied van gegevensverwerking  

                                                             
45 Het resultaat voor 2019 van 6 179 EUR vormen een representatiever uitgangspunt. 
46 Overeenkomstig artikel 5, lid 1, en artikel 16 van het EJR, artikel 30 van het FR van Eurojust en Besluit 2019-16 van het  
college van 10 december 2019 tot vaststelling van een herzien ICF voor Eurojust. 
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Verwachte resultaten 

 Beginselen van het intern controlekader volledig ingevoerd en functioneel/functionerend 
 

 Tijdige toepassing van de actieplannen inzake audit en kwijting en de aanbevelingen van de 
EDPS  

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Percentage ingevoerde en functionerende beginselen van 
het intern controlekader  

100 100 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Percentage aanvaarde interne en externe 
auditaanbevelingen47 dat binnen vastgestelde termijnen is 
toegepast  

70 80 Tweejaarlijk
s KPI-
verslag 

Percentage binnen vastgestelde termijnen toegepaste 
opmerkingen over de kwijting van het Europees 
Parlement  

60 70 Tweejaarlijk
s KPI-
verslag  

Percentage acties gepland voor 2022 om gevolg te geven 
aan EDPS-aanbevelingen die tijdig zijn geïmplementeerd  

n.v.t. 80 Driemaande
lijks KPI-
verslag  

 

Activiteit 5.3 – Uitvoeren van een milieubeheerstrategie 

Ter ondersteuning van een van de belangrijkste ambities van de EU voor een Green Deal van de EU, 

handhaaft Eurojust zijn strategische doelstelling om een ISO 14001- en een EMAS48-gecertificeerde 

organisatie te worden. In dit verband zal het agentschap een aantal essentiële diensten met 

aanzienlijke milieueffecten blijven monitoren, evalueren en verbeteren, teneinde zijn 

koolstofvoetafdruk en CO2-emissies te verkleinen. 

Doelstelling 5.3.1 – De koolstofvoetafdruk en CO2-emissies van Eurojust verkleinen 

Acties 

 Herzien van de ISO 14001- en EMAS-documentatie en uitvoeren van de respectieve eisen 

 Trends in energie- en waterverbruik monitoren en praktijken aanpassen om het verbruik te 
verminderen 

 Personeelsleden bewuster maken van de milieueffecten en duurzaamheid van de activiteiten 
van het agentschap, onder meer door teaminitiatieven met een milieudimensie te organiseren 

 Meer gebruikmaken van groene aanbestedingen, lokale (sub-)leveranciers en duurzame 
producten (bijv. voor schoonmaak- en cateringdiensten) 

 Verminderen van het afval dat ontstaat door het gebruik van gerecycleerde en herbruikbare 
voorwerpen, bevorderen van het gebruik van elektronische alternatieven voor papier en 
vermindering van verpakkingsmateriaal 

 Herzien van het beleid en de aanpak van dienstreizen en telewerken om het aan tal 
posthouders dat reist, te verminderen 

Verwachte resultaten 

                                                             
47 Van de IAS, de ERK en particuliere auditors. 
48 Communautair milieubeheer-en milieuauditsysteem. 
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 ISO 14001- of EMAS-gecertificeerd  

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Aantal behaalde milieucertificeringen 0 1 Jaarlijks 
KPI-verslag 

 

Activiteit 5.4 – Ondersteuningsprocedure voor de wijziging van de Eurojustverordening en 
taken 

In februari 2021 heeft de Commissie Eurojust in kennis gesteld van haar voornemen om de EJR te 

wijzigen en het agentschap nieuwe taken toe te kennen met betrekking tot bepaalde wetgevings- en 

technische ontwikkelingen op JBZ-gebied, met name wat betreft de verbeteringen van de 

verordening inzake terrorismebestrijding, de samenwerking van Eurojust met bij Eurojust 

gedetacheerde verbindingsmagistraten van derde landen en de opricht ing van het 
samenwerkingsplatform van het GOT. 

Vanaf 2021 is Eurojust een intern project gestart om gecoördineerde ondersteuning te bieden aan 

dit belangrijke proces, dat het mandaat van het agentschap zal wijzigen. In 2022 zal het agentschap 

toezicht blijven houden op de respectieve wetgevingsprocessen en zich voorbereiden op de 

mogelijke uitvoering van de resultaten ervan. 

Doelstelling 5.4.1 – Zorgen voor tijdige implementatie van de resultaten van het 
wetgevingsproces die van invloed zijn op de taken van Eurojust 

 Acties 

 Een intern actieplan opstellen en lanceren voor het toezicht op de uitvoering van de gewijzigde 
bepalingen van de EJR en de nieuwe verordening inzake het samenwerkingsplatform van het 
GOT, met inbegrip van duidelijke mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden 

 Opstellen van regelmatige analyses en updates voor de raad van bestuur en het college met 
betrekking tot de mijlpalen van de wetgevingsprocessen en de follow-up van de uitvoering 
ervan bij Eurojust 

Verwachte resultaten 

 Tijdige bijdragen aan de EU-instellingen over de voorgestelde wijzigingen van de EJR en de 
bepalingen van de verordening betreffende het samenwerkingsplatform van het GOT die 
relevant zijn voor Eurojust 

 Tijdige voorbereiding van een uitvoeringsplan voor de resultaten van de respectieve 
wetgevingsprocessen 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Percentage voor 2022 geplande acties dat tijdig werd 
uitgevoerd in het kader van het project voor de EJR-
herziening 

n.v.t. 80 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Horizontale diensten 

Activiteit – Leveren van terugkerende administratieve diensten49 

                                                             
49 Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van de EJR. 
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Om zijn operationele kerndiensten te verlenen, voert Eurojust op efficiënte en doeltreffende wijze 

een aantal horizontale acties uit. Deze omvatten terugkerende administratieve diensten met 

betrekking tot infrastructuur, faciliteiten, managementtaken en andere overkoepelende 

ondersteuningsfuncties. 

Doelstelling – Leveren van effectieve en efficiënte terugkerende administratieve diensten 

Acties 

 Voorzien in het beheer van gebouwen/faciliteiten en beveiliging, ICT-beveiliging en 
gebruikersondersteuning, alsook in andere algemene diensten (bijv. schoonmaken, 
nutsvoorzieningen) 

 ICT-infrastructuur en -systemen onderhouden en ondersteunen 

 Leveren van diensten voor begroting en financiering (bijv. begrotingsplanning en -rapportage, 
factuurverwerking, ondersteuning van missies), alsook van onafhankelijke boekhoudkundige 
diensten 

 Leveren van personeelsdiensten (bijv. loonadministratie, administratie van 
personeelsrechten, aanwerving) 

 Leveren van diensten op het gebied van juridische zaken, aanbesteding en contractbeheer  

 Uitvoeren van periodieke activiteiten om te voldoen aan de vereisten inzake audit en 
gegevensbescherming 

 Uitvoeren van managementtaken 

 Zorgen voor effectieve administratieve ondersteuning van de afdeling 

Verwachte resultaten 

 KPI’s gerealiseerd onder het jaarlijks werkprogramma  

 Geoptimaliseerde uitvoering van de begroting 

 Personeelsformatie snel en tijdig uitgevoerd 

 Minimaal aantal auditbevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de 
jaarrekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 
rekeningen 

 Minimumaantal aanbevelingen van de EDPS 

 Bereikte bedrijfscontinuïteit en efficiëntie op langere termijn bij het onderhoud en de 
ondersteuning van de ICT-infrastructuur 

Indicatoren Uitgangs
waarde 

Streefcijf
er 

Verslaglegg
ing 

Vertraging bij het indienen van het 
conceptprogrammeringsdocument  

0 0 Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Percentage van KPI’s gerealiseerd onder het jaarlijks 
werkprogramma50 

4851 70 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Percentage van de begrotingsuitvoering 99,99 95 Dashboard 
voor de 
driemaandel

                                                             
50 Dit zal alleen worden gemeten voor de KPI’s die relevant, meetbaar en mogelijk zullen blijven in 2022.  
51 Het resultaat voor 2019 van 71 % vormt een representatiever uitgangspunt. 
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ijkse 
begroting 

Uitvoeringspercentage 99,98 95 Dashboard 
voor de 
jaarlijkse 
begroting 

Annuleringspercentage van betalingskredieten  0,4 (≤) 5 Dashboard 
voor de 
jaarlijkse 
begroting 

Percentage binnen de wettelijke termijn uitgevoerde 
betalingen 

81,9 Resultaat 
2021 

Dashboard 
voor de 
driemaandel
ijkse 
begroting 

Vacaturepercentage 1 (≤) 2 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal auditbevindingen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de jaarrekening 

0 (≤) 1 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal auditbevindingen met betrekking tot de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij 
de rekeningen 

2  0 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal nieuwe aanbevelingen van de EDPS 0 (≤) 10 Jaarlijks 
KPI-verslag 

Aantal klachten op grond van artikel 90, lid 2, van het 
Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie 

7 (≤) 
resultaat 
2021 

Driemaande
lijks KPI-
verslag 

Percentage van de ICT-infrastructuurcomponenten/activa 
dat is vervangen in overeenstemming met de meerjarige 
technische routekaart  

100 100 Jaarlijks 
KPI-verslag 
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3. Factoren die de werkbelasting bepalen 
Tabel 4 – Aannames voor de factoren die de werkbelasting bepalen en de daarmee samenhangende organisatorische doelstellingen52 

                                                             
52 Indien de COVID-19-crisis een aanzienlijke impact heeft gehad op de werkbelasting, is het resultaat voor 2019 representatiever en wordt het desbetreffende resultaat voor 2020 cursief  
weergegeven. 
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Gebied Factor die de werkbelasting bepaalt 
Betrokken 

doelstellingen 
2019 2020 2021 2022 

Z
a

k
e

n
 

Aantal nieuwe doorverwezen zaken, met inbegrip van 
doorverwijzingen van: 

1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 
3 892 4 200 4 753 5 330 

(a) Lidstaten 1.1.1, 1.2.1 3 574 3 862 4 306 4 713 

(b) Derde landen met een 
samenwerkingsovereenkomst (m.u.v. het VK)  

1.1.1, 1.2.1, 2.2.1 249 291 295 392 

(c) VK53 1.1.1, 1.2.1, 2.2.1 69 47 82 89 

(d) EOM 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 n.v.t. n.v.t. 70 136 

Aantal zaken op eigen initiatief van Eurojust54 1.2.1 n.v.t. n.v.t. p.m. p.m. 

Aantal lopende zaken uit voorgaande jaren 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 3 912 4 599 4 807 5 324 

K
ru

is
co

n
tr

o
le

 v
a

n
 

za
k

e
n

55
 Aantal kennisgevingen in het kader van artikel 21 1.1.1, 1.2.1 77 49 94 102 

Aantal bevestigde verbanden met betrekking op het CTR 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1 n.v.t. n.v.t. p.m. p.m. 

Aantal verzoeken met betrekking tot de ‘hit/no hit’-
strategie 

1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1 n.v.t. n.v.t. p.m. p.m. 

O
p

e
ra

ti
o

n
e

le
 

v
e

rg
a

d
e

ri
n

ge
n

 Aantal georganiseerde/gefinancierde 
coördinatievergaderingen waarvan: 

1.1.1 428 371 488 530 

Vergaderingen in het buitenland (in procent) 1.1.1 7 % 3 % 7 % 7 % 

Aantal externe deelnemers 1.1.1 3 845  1 458 4 248 4 671 

Aantal georganiseerde/gefinancierde coördinatiecentra 1.1.1 27 19 29 30 
 

                                                             
53 Het Verenigd Koninkrijk was tot eind januari 2020 een lidstaat en heeft sinds januari 2021 een verbindingsmagistraat bij Eurojust gedetacheerd. 
54 Bij gebrek aan historische gegevens kan voor zaken op eigen initiatief van Eurojust geen projectie worden gemaakt. Eurojust v erwacht in 2021-2022 echter een groter aantal van deze 
zaken, als gevolg van een meer systematische aanpak bij de uitvoering van en het toezicht op de respectieve bepalingen van de Eurojustverordening. 
55 Voor kennisgevingen in het kader van artikel 21 zijn de prognoses gebaseerd op historische gegevens, terwijl voor de andere werkbelastingsfactoren bij gebrek aan historische gegevens  
geen prognoses kunnen worden gemaakt. De wetgevende en technische ontwikkelingen in verband met de visie van de Commissie inzake de DoJ zullen naar verwachting echter aanzienlijk e 

gevolgen hebben voor deze werkdruk. 
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Gebied Factor die de werkbelasting bepaalt 
Betrokken 

doelstelling 
2019 2020 2021 2022 

P
ro

d
u

ct
e

n
 v

o
o

r 
lo

p
e

n
d

e
 

za
k

e
n

 Prestaties voor ondersteuning in lopende zaken (met 
inbegrip van juridische adviezen, analyses en andere 
producten ter ondersteuning van 
coördinatievergaderingen/coördinatiecentra) 

1.1.1, 1.2.1 800 777 844 931 

G
O

T
’s

 

Beschikbare begroting voor financiële ondersteuning van 
GOT’s 

1.1.1, 1.3.1 1 442 miljoen
 EUR 

1 942 miljoen
 EUR 

1 942 miljoen
 EUR 

1 942 miljoen
 EUR 

Aantal GOT’s die operationele ondersteuning ontvangen, 
met inbegrip van: 

1.1.1, 1.3.1 270 268 344 381 

Nieuwe GOT’s  1.1.1, 1.3.1 103 75 128 140 

N
e

tw
e

rk
v

e
rg

a
d

e
ri

n
g

e
n

 

Aantal vergaderingen van het EJN-secretariaat 1.3.1 5 5 5 5 

Aantal vergaderingen van het secretariaat van het GOT-
netwerk 

1.3.1 3 7 3 3 

Aantal vergaderingen van het secretariaat van het 
genocidenetwerk 

1.3.1 4 3 4 4 

A
n

d
e

re
 

v
e

rg
a

d
e

ri
n

ge
n

 

Aantal andere vergaderingen van Eurojust, inclusief 
voor: 

1.3.1, 4.1.1 5 4 7 7 

EJCN 1.3.1 2 2 2 2 

Adviesforum van procureurs-generaal 4.1.1 1 0 1 1 

Aantal andere externe ad-hocvergaderingen die verband 
houden met de EU-beleidscyclus en die door Eurojust 
worden georganiseerd 

4.1.1 6 1 8 9 

B
e

zo
e

k
e

n
 Totaal aantal georganiseerde bezoeken, waarvan: 4.1.1, 4.2.1 240 46 245 245 

(a) Bezoeken van vips  4.1.1, 4.2.1 95 24 95 95 

(b) Studiebezoeken  4.2.1 76 9 80 80 

(c) Andere bezoeken  4.2.1 69 13 70 70 
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M
a

rk
e

ti
n

g
in

s
tr

u
m

e
n

te
n

 Aantal nationale workshops 4.2.1 7 1 6 6 

Aantal persevenementen 4.2.1 4 3 4 4 

Aantal publieksgerichte producten 4.2.1 413 570 500 500 

Aantal socialemediakanalen  4.2.1 2 3 3 3 
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Bijlagen 

I. Organisatieschema56 

                                                             
56 De cijfers zijn gebaseerd op het aantal werkzame personen per 31 december 2020, met inbegrip van 2 benoemingen op grond van artikel 38, lid 2, van het FR van Eurojust en 3 

kosteloze GND’s. 
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II. Toegewezen middelen per activiteit 
Tabel 5 – Overzicht van activiteitsgestuurde begroting per MASO 2022-202457 

                                                             
57 Voor de meerjarige doelstellingen en activiteiten is het daadwerkelijke gebruik van middelen in voorgaande jaren niet beschikbaar als gevolg van een wijziging van de MAS-structuur en 
de niet-prioritering van de ABC-processen en verslagleggingsinstrumenten van Eurojust. Overeenkomstig de ABB-methode van Eurojust worden de geplande financiële middelen 

toegewezen: 

- voor 2022, door de middelen voor horizontale activiteiten te verdelen over de operationele jaarlijkse activiteiten/doelstellingen, pro rata en in overeenstemming met de veronderstelde 
tijdstoewijzing van niet-statutaire posthouders (d.w.z. 40 % aan MASO 1 en 15 % aan elk van de andere MASO 2-5); en 

- voor de periode 2023-2024, door uit te gaan van een evenredige toewijzing aan de verschillende MASO en SAA die vergelijkbaar is met die van 2022, aangezien de overeenkomstige 
jaarlijkse doelstellingen/activiteiten nog niet zijn vastgesteld. 

Overeenkomstig de bijlagen III en IV en voor de periode 2022-2024 voorziet Eurojust niet in een toename van het aantal vte’s voor zijn personeel/GND’s en koppelt Eurojust de verwachte 

begrotingsgroei voornamelijk aan andere kosten. 

MAS 2022-2024 JWP 2022 2023 2024 

MASO SAA 
Jaarlijkse 
activiteit 

Doel van de jaarlijkse 
activiteit 

Aantal 
vte’s 

Kosten in 
verband 
met vte’s 

Kosten 
voor niet-

personeel/
GND’s 

Begroting Begroting Begroting 

1
- 

Z
a

k
e

n
 

1(a) – Snelle en 
kwalitatieve 
reactie op 
verzoeken van de 
lidstaten 

1.1 - Bieden van 
uitgebreide en 
operationele en 
juridische 
expertise op maat 
voor 
doorverwezen 
zaken 

1.1.1 - Dynamische en 
kwalitatief hoogstaande 
ondersteuning voor een 
toename in 
doorverwijzing van 
complexe 
grensoverschrijdende 
misdaadzaken 
verbeteren 

80,8  7 446 918 9 696 691 17 143 610 17 807 794 18 599 460 

1(b) – Proactieve 
identificatie van 
verbanden en 
lacunes in 
onderzoek of 
vervolging 

1.2 - Gebruikmake
n van nieuwe 
capaciteiten 
inzake de analyse 
en onderlinge 
vergelijking van 
operationele 
gegevens 

1.1.2 - Versterken van 
het vermogen van 
Eurojust om op eigen 
initiatief op te treden en 
waar voor de bestrijding 
van criminaliteit 
vervolging op 

4,0   383 181  199 970  583 150  605 743  632 672 
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gemeenschappelijke 
basis vereist is 

1(c) – Operationel
e samenwerking 
met de door 
Eurojust 
georganiseerde en 
ondersteunde 
netwerken 

1.3 - Verder 
ondersteunen en 
ontwikkelen van 
synergieën met 
netwerken van 
beroepsbeoefenaa
rs 

1.1.3 - Versterken van 
operationele acties en 
complementariteit met 
netwerken van 
rechtsbeoefenaars 

20,2  1 878 581 1 580 948 3 459 529 3 593 559 3 753 315 

MASO 1 – Subtotalen van behandelde zaken 105,1 9 708 680 11 477 609 21 186 289 22 007 096 22 985 447 

MAS 2022-2024 JWP 2022 2023 2024 

MASO SAA 
Jaarlijkse 
activiteit 

Doel van de jaarlijkse 
activiteit 

Aantal 
vte’s 

Kosten in 
verband 
met vte’s 

Kosten 
voor niet-

personeel/
GND’s 

Begroting Begroting Begroting 

2
- 

S
a

m
e

n
w

e
rk

in
g 

2(a) - Samenwerki
ng met JBZ-
partners en OLAF-
organen 

2.1 - De 
samenwerking 
met JBZ-partners 
verder 
ontwikkelen 

2.1.1 - De samenwerking 
met het EOM, Europol, 
Frontex en OLAF 
versterken 

13,7  1 344 526 895 466 2 239 992 2 881 150 3 009 235 

2.1.2 - Verbeteren van de 
doeltreffendheid van de 
strafrechtelijke 
samenwerking door 
middel van gezamenlijke 
initiatieven met andere 
relevante JBZ-partners 

3,2   325 391  208 307 533 698 

2(b) - Samenwerki
ng met derde 
landen en 
internationale 
organisaties 

2.2 - Uitvoeren 
van de 
meerjarenstrategi
e en andere 
initiatieven voor 
samenwerking 

2.2.1 - Intensiveren van 
de samenwerking met 
derde landen en 
internationale 
organisaties 

9,9  1 009 617  642 703 1 652 321 1 716 336 1 792 637 
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58 De cijfers omvatten alleen de bestaande middelen en niet de verhogingen die nodig zijn voor de uitvoering van het DCJ-programma/de DCJ-projecten, met inbegrip van de uitvoering van 

het nieuwe CMS, en die naar verwachting zullen worden ontvangen via gewijzigde begroting(en) en/of de arbeidskrachtenenquête in verband met de herziening van de 
Eurojustverordening. 

met derde landen 
en internationale 
organisaties 

2(c) - Extern 
gefinancierde 
projecten voor 
operationele 
samenwerking 

2.3 - Uitvoeren 
van extern 
gefinancierde 
samenwerkingspr
ojecten 

2.3.1 - Versterken van de 
operationele capaciteiten 
en/of samenwerking met 
partners door middel van 
externe 
financieringsovereenkom
sten 

3,1  271 559  203 226 474 785 493 179 515 104 

MASO 2 – Subtotalen samenwerking 29,9  2 953 804 1 949 703 4 903 508 5 090 664 5 316 976 

MAS 2022-2024 JWP 2022 2023 2024 

MASO SAA 
Jaarlijkse 
activiteit 

Doel van de jaarlijkse 
activiteit 

Aantal 
vte’s 

Kosten in 
verband 
met vte’s 

Kosten 
voor niet-

personeel/
GND’s 

Begroting Begroting Begroting 

3
- 

D
ig

it
a

li
se

ri
n

g 

3(a) – Operationel
e capaciteiten op 
ICT-gebied 

3.1 – De 
operationele 
capaciteiten op 
ICT-gebied verder 
ontwikkelen 

3.1.1 – Ervoor zorgen dat 
Eurojust actief bijdraagt 
aan de digitalisering van 
justitie om de informatie-
uitwisseling en 
interoperabiliteit te 
verbeteren58 

3,98  413 489  319 951  733 441 5 960 187 6 225 154 

3.1.2 – Versterken van 
de ondersteuning van 
lopende zaken en 
rechtsbeoefenaars door 
middel van bestaande 
ICT-systemen en 

20,3  1 971 695 3 032 752 5 004 447 
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oplossingen voor 
operationele 
gegevensrapportage 

MASO 3 – Subtotalen digitalisering 24,3  2 385 184 3 352 703 5 737 887 5 960 187 6 224 154 

4
- 

S
tr

a
te

g
is

ch
 w

e
rk

 

4(a) – Uitwisseling 
van expertise met 
EU-organen en 
rechtsbeoefenaars  

4.1 – Verzamelen, 
analyseren en 
verspreiden van 
beste praktijken 
en lessen die zijn 
getrokken uit 
lopende zaken 

4.1.1 – Verbeteren van 
de institutionele kennis 
en deskundigheid van 
Eurojust ter 
ondersteuning van 
rechtsbeoefenaars en 
strategische initiatieven 
van de EU op JBZ-gebied 

38,11  3 450 525 1 467 668 4 918 193 5 108 735 5 335 850 

4(b) – Institutionel
e communicatie en 
voorlichting 

4.2 – Communicer
en van de 
successen en 
meerwaarde van 
Eurojust naar de 
belanghebbenden 

4.1.2 – Effectief en 
efficiënt gebruikmaken 
van de 
communicatiemogelijkhe
den ter ondersteuning 
van de operationele en 
strategische 
doelstellingen 

23,55 2 184 430 1 560 635 3 745 066 3 890 158 4 063 100 

Maso 4 – Subtotalen voor strategische werkzaamheden 61,7  5 634 955 3 028 303 8 663 258 8 998 893 9 398 086 

MAS 2022-2024 JWP 2022 2023 2024 

MASO SAA 
Jaarlijkse 
activiteit 

Doel van de jaarlijkse 
activiteit 

Aantal 
vte’s 

Kosten in 
verband 
met vte’s 

Kosten 
voor niet-

personeel/
GND’s 

Begroting Begroting Begroting 

5
- 

O
rg

a
n

is
a

to
r

is
ch

e
 

ca
p

a
ci

te
it

e
n

 
e

n
 e

ff
ic

ië
n

ti
e

 

 

5(a) – Organisatori
sche efficiëntie 

5.1 – Uitvoeren 
van de strategie 
voor 
efficiëntiewinst 

5.1.1 – Verder 
verbeteren van de 
organisatorische 
efficiëntie en flexibiliteit 
bij het voldoen aan de 
operationele behoeften 

21,4  2 105 986 1 855 672 3 961 659 4 115 143 4 298 086 
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59 De voor 2022 geraamde totale middelen omvatten niet alleen de gevraagde EU-subsidie, maar ook de extra vte-arbeidscontractanten die reeds in 2021 zijn aangeworven en die naar  

verwachting zullen worden gedekt door de financiële bijdrage van Denemarken aan Eurojust voor de respectieve jaren. Ze komen derhalve niet overeen met de financiële cijfers in bijlage III. 

5(b) – Organisatori
sch beheer en 
interne controle 

5.2 – Uitvoeren 
van een strategie 
voor 
organisatorisch 
beheer en interne 
controle 

5.2.1 – Versterken van 
het organisatorisch 
beheer en de interne 
controle, zodat het 
college zich kan 
concentreren op zijn 
operationele taken 

11,0  1 153 291  628 010 1 781 296 1 850 308 1 932 565 

5(c) – Milieubehee
r  

5.3 – Uitvoeren 
van de strategie 
voor milieubeheer 

5.3.1 – Verkleinen van de 
koolstofvoetafdruk en 
CO2-emissies van 
Eurojust 

0,2  15 983 19 953 35 936 37 328 38 987 

5(d) – Herziening 
van de 
Eurojustverordeni
ng 

5.4 – Ondersteune
n van de 
procedure voor de 
wijziging van de 
Eurojustverordeni
ng en -taken 

5.4.1 – Zorgen voor een 
tijdige toepassing van de 
resultaten van het 
wetgevingsproces die 
van invloed zijn op de 
taken van Eurojust 

1,6  162 828 89 573 252 401 262 180 273 835 

MASO 5 – Subtotalen van de organisatiecapaciteit en efficiëntie 34,1 3 438 088 2 593 203 6 031 291 6 264 959 6 543 474 

Totaal voor alle MASO59 255,0  24 120 712 22 401 522 46 522 234 48 321 800 50 470 000 
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III. Financiële middelen 
Ontvangsten 

Tabel 6 – Overzicht van ontvangsten 

Ontvangsten 
2021 2022 

Door het agentschap geraamd Begrotingsprognose 

EU-bijdrage 43 797 699 45 786 844  

Overige ontvangsten60 p.m. p.m. 

Totaal 43 797 699 45 786 844  

Tabel 7 – Algemene ontvangsten 

Ontvangsten 
Uitgevoerd 

2020 

Door het 

agentschap 

geraamde 

ontvangste

n voor 
2021 

2022 

VAR 

2022/

2021 

( %) 

Gepland in 

2023 

Gepland in 

2024 

Verzoek 

van het 

Agentscha
p 

Begrotings

prognose 

1. Ontvangsten 

uit vergoedingen 

en rechten 

0 0 0 0 0 % 0 0 

2. EU-bijdrage61 41 546 678 43 797 699 45 603 522 45 786 844  4,5 % 48 321 800 50 470 000 

- waarvan 

bestemmingsontv

angsten 

afkomstig uit 
overschotten van 

vorige jaren 

359 504 952 693 179 945 179 945 - 81,1 % p.m. p.m. 

3. Bijdrage van 

derde landen 

(met inbegrip 
van EER-/EVA en 

kandidaat-

landen) 

0 0 0   0 0% 0 0 

- waarvan 

EER/EVA (met 

0 0 0   0 0% 0 0 

                                                             
60 Eurojust heeft in 2021-2022 andere inkomsten ontvangen of verwacht deze te ontvangen in verband met: 

 a) de financiële bijdrage van Denemarken voor de specifieke jaren, berekend als percentage van de totale EU-subsidie 

overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken en voorlopig geraamd 
op het geschatte jaarlijkse bedrag van 1 miljoen EUR voor 2021 en 2022; 

b) aanvullende EU-financiering voor het Siriusproject en de acties voor nauwere samenwerking van EUIPO, 
overeenkomstig de financieringsbepalingen van de respectieve overeenkomsten inzake bijdragen en 

dienstverleningsniveaus, zoals uiteengezet in bijlage XI; en 

c) mogelijk verdere EU-financiering uit andere overeenkomsten inzake subsidies, bijdragen en/of dienstverleningsniveaus , 
zoals weergegeven in bijlage XI. 
61 Over de ontvangsten in verband met het DCJ voor de periode 2022-2024 wordt verder overleg gepleegd met de 
Commissie. 
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uitzondering van 

Zwitserland) 

- waarvan 

kandidaat-

landen 

0 0 0   0 0% 0 0 

4. Overige 

bijdragen62 

851 499 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

5. Administratie
ve verrichtingen 

189 097 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

- waarvan de 

rente op de door 

de Commissie als 

EU-bijdrage 
betaalde 

middelen 

(artikel 61 van de 

financiële 

kaderregeling) 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

6. Ontvangsten 
uit onder 

bezwarende titel 

verrichte 

diensten 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

7. Correctie van 
begrotingsoneve

nwichtigheden 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal 42 587 274 43 797 699 45 603 522 45 786 844 4,5 % 48 321 800 50 470 000 

Tabel 8 – Aanvullende EU-financiering uit overeenkomsten inzake subsidies, bijdragen en dienstenniveaus63 

Ontvangsten 
Uitgevoer

d 2020 

Door het 

agentschap 

geraamde 
ontvangste

n voor 

2021 

2022 

VAR 

2022/20

21 ( %) 

Gepland 
in 2023 

Gepland in 
2024 

Verzoek 
van het 

Agentsc

hap 

Begroti

ngsprog

nose 

Aanvullende EU-

financiering op basis van 

subsidieovereenkomsten 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

                                                             
 62 In 2020 en overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken heeft  
Eurojust de bedragen van 41 028 EUR en 810 471 EUR ontvangen als bijdragen van Denemarken voor respectievelijk 2019 

en 2020. Eurojust raamt de jaarlijkse bijdrage van Denemarken voor de periode 2021-2022 voorlopig op ongeveer  
1 miljoen EUR. 
63 In 2020 en overeenkomstig de financieringsbepalingen van de respectieve bijdrageovereenkomst heeft Eurojust een 
bedrag van 5 000 000 EUR ontvangen voor het Euromed-justitieprogramma (d.w.z. het volledige bedrag van de bijdrage). 

In 2021-2024 zal of kan Eurojust aanvullende EU-financiering ontvangen uit andere overeenkomsten inzake subsidies, 
bijdragen of dienstverleningsniveaus, zoals uiteengezet in bijlage XI. 
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(artikel 7 van de 

financiële kaderregeling) 

Aanvullende EU-

financiering op basis van 

bijdrageovereenkomsten 

(artikel 7 van de 

financiële kaderregeling)  

5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Aanvullende EU-

financiering op basis van 

dienstenniveauovereenk

omsten 

(artikel 43,2 van de 

financiële kaderregeling)   

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal 5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Uitgaven 
Eurojust gebruikt gesplitste kredieten voor GOT-subsidies en het DCJ-programma/de DCJ-projecten: 

 Voor GOT-subsidies bedragen de vastleggings- en betalingskredieten voor 2022 

respectievelijk 1 942 000 EUR en 1 745 322 EUR. Voor de betalingskredieten worden 

vastleggingskredieten van meerdere jaren gebruikt (d.w.z. 600 000 EUR vanaf 2022, 

700 000 EUR vanaf 2021 en 445 322 EUR vanaf 2020). 

 Voor DCJ zijn de betalingskredieten voor 2022 onderworpen aan verder overleg met de 

Commissie en zullen deze via een gewijzigde begroting worden opgenomen.  

Tabel 9 – Overzicht van uitgaven 

Uitgaven 

2021 2022 

Vastleggingskred
ieten 

Betalingskredie
ten 

Vastleggingskred
ieten 

Betalingskredie
ten 
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Titel 1 – Personeelsuitgaven64 23 665 115  23 665 115 24 313 422  24 313 422  

Titel 2 – Infrastructuur en 
operationele uitgaven 

8 030 853 8 030 853 10 990 700 10 990 700 

Titel 3 – Beleidsuitgaven 21 601 731  12 101 731 10 679 400 10 482 722 

Titel 4 – Operationele 
projectuitgaven65 

p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal 53 297 699  43 797 699 45 983 522 45 786 844  

Tabel 10 – Vastleggingskredieten 

                                                             
64 Eurojust is voornemens de financiële bijdragen van Denemarken toe te wijzen aan salarissen en vergoedingen uit hoofde 
van titel 1. Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken raamt het 
agentschap deze bijdragen voorlopig op ongeveer 1 miljoen EUR per jaar voor 2021 en 2022. 
65 Titel 4 heeft betrekking op projecten en acties die worden gefinancierd uit aanvullende EU-financieringsbronnen op 

basis van de respectieve overeenkomsten inzake subsidies, bijdragen en/of dienstverleningsniveaus, zoals uiteengezet in 
bijlage XI. Aangezien zij onder externe bestemmingsontvangsten vallen, zijn deze middelen niet opgenomen in de tabellen 
met de vastleggings- en betalingskredieten van de verschillende begrotingshoofdstukken. 
66 Het uitgevoerde bedrag voor 2020 voor posten in de personeelsformatie omvat 787 659 EUR, ontvangen als financiële 

bijdrage van Denemarken voor 2019 en 2020 en behandeld als externe bestemmingsontvangsten in 2020. Het resterende 
deel van de in 2020 ontvangen bijdrage van Denemarken (63 840 EUR) is overgedragen naar 2021. 

Uitgaven 
Uitgevoerd 

2020 
Begroting 

2021 

Begroting 2022 VAR 
2022/2

021 
( %)  

Gepland in 
2023 

Gepland in 
2024 

Verzoek 
van het 

Agentschap 

Begrotings
prognose 

Titel 1 – 
Personeelsuitgaven 

22 319 532  23 665 115 24 136 900 24 313 422 2,7 % 25 763 200 26 642 200 

Salarissen en 
toelagen66 

21 570 245  22 639 197 23 005 500 23 188 822 2,4 % 24 581 500 25 373 100 

- waarvan posten in de 
personeelsformatie 

21 570 245  22 549 197 22 914 500 23 097 822 2,4 % 24 400 000 25 191 600 

- waarvan extern 
personeel 

0 90 000 91 000  91 000 1,1 % 181 500 181 500 

Uitgaven voor de 
werving van 
personeel 

79 928 83 245 155 200  155 200 86,4 % 171 900  186 300  

Pensioenbijdragen 
werkgever 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Uitgaven voor 
dienstreizen 

13 508 110 700 110 700  110 700 0 % 90 000 98 800 

Sociale en medische 
infrastructuur 

116 584 150 785 180 200  182 700 21,2 % 216 500  256 800 

Opleiding 327 904  355 000 355 500  355 500 0,1 % 369 600 383 600 

Externe 
dienstverlening 

199 748 288 720 292 300  285 500 - 1,1 % 298 700 308 600  

Recepties, 
evenementen en 
vertegenwoordiging 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Sociale voorzieningen 11 616 37 468 37 500  35 000 - 6,6 % 35 000 35 000 
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Andere 
personeelsgerelateerd
e uitgaven 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Titel 2 – 
Infrastructuur- en 
operationele 
uitgaven 

9 276 596  8 030 853 8 492 000 10 990 700 36,9 % 11 797 700 12 818 700 

De huur van 
gebouwen en 
bijkomende kosten: 

6 127 867  6 062 279 6 131 100 6 131 100 1,1 % 6 386 500 6 561 500 

Informatie-, 
communicatietechnol
ogie en 
gegevensverwerking 

2 942 127  1 733 033 2 120 500 4 520 500 160,8 % 5 068 500 5 908 300 

Roerende zaken en 
bijkomende kosten 

104 607  99 090 101 100  88 300 - 10,9 % 89 100 90 200 

Lopende 
administratieve 
uitgaven 

41 824 61 018 62 300  62 300 2,1 % 62 000 64 200 

Porto en 
telecommunicatie 

60 171 75 433 77 000  188 500 149,9 % 191 600 194 500 

Vergaderkosten 0 0 0   0 0,0 % 0 0 

Lopende kosten in 
verband met 
operationele 
activiteiten 

0 0 0 0 0,0 % 0 0 

 

Informatie en 
publicatie van studies 

0 0 0   0 0,0 % 0 0 

Studies 0 0 0   0 0,0 % 0 0 

Overige 
infrastructuur- en 
operationele uitgaven 

0 0 0   0 0,0 % 0 0 

Titel 3 – 
Operationele 
uitgaven 

11 252 241  21 601 731 13 171 300 10 679 400 - 11,8 % 10 760 900 

 

11 009 100 

 

Vergaderingen, 
opleidingen en 
vertegenwoordiging 

1 169 434  3 144 955 3 148 800 3 148 800 0,1 % 3 198 300 3 206 900 

Operationele en 
deskundigenmissies 

1 315 996  2 148 922 2 158 400 2 158 400 0,4 % 2 126 700 2 163 500 

Public relations en 
publicaties 

577 613  724 642 816 000  816 000 12,6 % 863 700 926 800 

Uitgaven voor 
gegevensverwerking 
en documentatie 

5 883 711  12 342 150 3 796 500 1 297 800 - 89,5 % 1 318 000 1 416 400 

 

Vertaling van stukken 325 972  744 192 744 000  750 800 0,9 % 750 000 783 300 
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Tabel 11 – Betalingskredieten 

                                                             
67 Aangezien het in 2020 ontvangen totaalbedrag van 5 000 000 EUR voor het Euromed-justitieprogramma als externe 
bestemmingsontvangsten is behandeld, zijn de resterende vastleggingskredieten (4 146 796 EUR) overgedragen naar  
2021. 
68 Het uitgevoerde bedrag voor 2020 voor posten in de personeelsformatie omvat 787 659 EUR, ontvangen als financiële 

bijdrage van Denemarken voor 2019 en 2020 en behandeld als externe bestemmingsontvangsten in 2020. Het resterende 
deel van de in 2020 ontvangen bijdrage van Denemarken (63 840 EUR) is overgedragen naar 2021. 

EJN-projecten, 
vergaderingen en 
andere kosten 

434 855  435 000 435 000  435 000 0,0 % 435 000 436 100 

Vergaderingen en 
representatiekosten 
van het 
gemeenschappelijk 
controleorgaan 

0 0 0   0 0,0 % 0 0 

GOT-subsidies, 
vergaderingen en 
andere uitgaven 

1 493 401  2 000 870 2 008 000 2 008 000 0,4 % 2 002 000 2 007 000 

De kosten van 
vergaderingen van het 
genocidenetwerk en 
andere uitgaven 

51 260 61 000 64 600  64 600 5,9 % 67 200 69 100 

Titel 4 – 
Operationele 
projectuitgaven  

853 204 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Uitgaven in verband 
met operationele 
projecten op basis van 
overeenkomsten67 

853 204 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal 
43 701 573 53 297 699  45 800 200 

45 983 522 
- 13,7 

% 
48 321 800  50 470 000  

Uitgaven 
Uitgevoerd 

2020 
Begroting 

2021 

Begroting 2022 VAR 
2022/2

021 
( %)  

Gepland in 
2023 

Gepland in 
2024 

Verzoek van 
het 

Agentschap 

Begrotingsp
rognose 

Titel 1 – 
Personeelsuitgaven 

22 320 136 23 665 115 24 136 900  24 313 422  2,7 % 25 763 200 

 

26 642 200 

 

Salarissen en 
toelagen68 

21 570 245 22 639 197 23 005 500 23 188 822  2,4 % 24 581 500  25 373 100  

- waarvan posten in 
de personeelsformatie 

21 570 245 22 549 197 22 914 500 23 097 822 2,4 % 24 400 000 25 191 600 

- waarvan extern 
personeel 

0 90 000 91 000  91 000 1,1 % 181 500 181 500 

Uitgaven voor de 
werving van 
personeel 

99 090 83 245 155 200  155 200 86,4 % 171 900 186 300 

Pensioenbijdragen 
werkgever 

0 0 0   0 0 % 0 0 
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Uitgaven voor 
dienstreizen 

13 508 110 700 110 700  110 700 0 % 90 000 98 800 

Sociale en medische 
infrastructuur 

140 325 150 785 180 200  182 700 21,2 % 216 500 256 800 

Opleiding 295 926 355 000 355 500  355 500 0,1 % 369 600 383 600 

Externe 
dienstverlening 

189 426 288 720 292 300  285 500 - 1,1 % 298 700 308 600 

Recepties, 
evenementen en 
vertegenwoordiging 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Sociale voorzieningen 11 616 37 468 37 500  35 000 - 6,6 % 35 000 35 000 

Andere 
personeelsgerelateer
de uitgaven 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Titel 2 – 
Infrastructuur- en 
operationele 
uitgaven 

8 007 342 8 030 853 8 492 000 10 990 700 36,9 % 11 797 700 12 818 700 

De huur van 
gebouwen en 
bijkomende kosten: 

5 755 443 6 062 279 6 131 100 6 131 100 1,1 % 6 386 500 6 561 500 

Informatie-, 
communicatietechnol
ogie en 
gegevensverwerking 

2 022 827 1 733 033 2 120 500 4 520 500 160,8 % 5 068 500 5 908 300 

Roerende zaken en 
bijkomende kosten 

121 109 99 090 101 100  88 300 - 10,9 % 89 100 90 200 

Lopende 
administratieve 
uitgaven 

43 117 61 018 62 300  62 300 2,1 % 62 000 64 200 

Porto en 
telecommunicatie 

64 846 75 433 77 000  188 500 149,9 % 191 600  194 500 

Vergaderkosten 0 0 0   0 0 % 0 0 

Lopende kosten in 
verband met 
operationele 
activiteiten 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Informatie en 
publicatie 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Studies 0 0 0   0 0 % 0 0 

Overige 
infrastructuur- en 
operationele uitgaven 

0 0 0   0 0 % 0 0 

Titel 3 – 
Operationele 
uitgaven 

9 549 216 12 101 731 12 974 622  10 482 722 - 13,4 
% 

10 760 900 11 009 100 
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Begrotingsresultaat 

Tabel 12 – Begrotingsresultaat71 

Begrotingsresultaat 2018 2019 2020 

Reserve van het overschot van de voorgaande jaren (+) 0 0 0 

Werkelijk ontvangen ontvangsten (+) 38 394 478 39 773 839 47 587 274 

Gedane betalingen (-) - 34 730 296 - 35 360 535 - 36 771 196 

                                                             
69 Over de betalingskredieten in verband met het DCJ voor 2022-2024 wordt verder overleg gepleegd met de Commissie. 
70 Aangezien het in 2020 ontvangen totaalbedrag van 5 000 000 EUR voor het Euromed-justitieprogramma als externe 
bestemmingsontvangsten is behandeld, zijn de resterende betalingskredieten (4 791 374 EUR) overgedragen naar 2021. 
71 De berekeningen voor 2020 omvatten de externe bestemmingsontvangsten die een neutraal effect hebben op het 
begrotingsresultaat. 

Vergaderingen, 
opleidingen en 
vertegenwoordiging 

1 252 754 3 144 955 3 148 800 3 148 800 0,1 % 3 198 300 3 206 900 

Operationele en 
deskundigenmissies 

1 325 785 2 148 922 2 158 400 2 158 400 0,4 % 2 126 700 2 163 500 

Public relations en 
publicaties 

561 143 724 642 816 000  816 000 12,6 % 863 700 926 800 

Uitgaven voor 
gegevensverwerking 
en documentatie69 

4 509 083 2 842 150 3 796 500 1 297 800 - 54,3 
% 

1 318 000 1 416 400 

Vertaling van stukken 292 389 744 192 744 000 750 800 0,9 % 750 000 783 300 

EJN-projecten, 
vergaderingen en 
andere kosten 

265 965 435 000 435 000 435 000 0 % 435 000 436 100 

Vergaderingen en 
representatiekosten 
van het 
gemeenschappelijk 
controleorgaan 

  122 0 0   0 0 % 0 0 

GOT-subsidies, 
vergaderingen en 
andere uitgaven 

1 318 740 2 000 870 1 811 322 1 811 322 - 9,5 % 2 002 000 2 007 000 

De kosten van 
vergaderingen van 
het genocidenetwerk 
en andere uitgaven 

23 234 61 000 64 600  64 600 5,9 % 67 200 69 100 

Titel 4 – 
Operationele 
projectuitgaven 

208 626 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Operationele 
uitgaven in verband 
met projecten op 
basis van 
overeenkomsten70 

208 626 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal 40 085 320 43 797 699 45 603 522 45 786 844  4,5 % 48 321 800  50 470 000 
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Kredietoverdrachten (-) - 4 817 747 - 3 714 964 - 11 036 838 

Annulering van overgedragen kredieten (+) 333 759 225 810 173 209 

Aanpassingen voor overdrachten van kredieten 
afkomstig uit bestemmingsontvangsten van het vorige 
jaar (+) 

1 179 678 29 401 227 631 

Wisselkoersverschillen (+/-) -368 -858 -136 

Aanpassingen voor negatieve balans van vorig jaar (-) 0 0 0 

Totaal 359 504 952 693 179 945 

Het begrotingsresultaat voor 2020 weerspiegelt voornamelijk de naar 2021 overgedragen kredieten. 

Deze worden hieronder weergegeven, exclusief de overgedragen externe bestemmingsontvangsten 
ten bedrage van 4 855 214 EUR. 

Het niveau van de overdrachten van vastleggingen van 2020 naar 2021 be droeg 7 452 843 EUR, 
waarvan 6 129 948 EUR afkomstig was van niet-gesplitste kredieten en 1 322 895 EUR van 
gesplitste kredieten die openstaande vorderingen voor GOT-subsidies waren. 

De automatische overdrachten van betalingskredieten bedroegen 6  181 623 EUR. Deze zijn 
aanzienlijk hoger dan die welke van 2019 naar 2020 zijn overgedragen (3  714 964 EUR) en hebben 
voornamelijk betrekking op uitstaande orders/betalingen in verband met:  

 investeringen in ICT-projecten en infrastructuur om de werkregelingen op afstand verder te 

versterken en de bedrijfscontinuïteit te versterken (4,2 miljoen EUR); 

 bouwdiensten (nutsvoorzieningen, onderhoud, beveiliging enz.) en daarmee 

samenhangende investeringen (718 000 EUR); 

 zakelijke communicatie, met inbegrip van vertalingen, e-boeken en abonnementen 

(358 000 EUR); 

 EJN-projecten, met name voor de website van het netwerk (304 000 EUR); 

 opleiding en ontwikkeling van het personeel (161 000 EUR); 

 vergaderingen van CM’s en andere Eurojustvergaderingen, voornamelijk over vertolking en 

audiovisuele/visuele ondersteuning (81 000 EUR); en 

 interne bestemmingsontvangsten van 2020 (C4), voornamelijk voor onderhoud van 

gebouwen en nutsvoorzieningen (52 000 EUR). 

Zoals in 2019 waren er geen niet-automatische overdrachten van betalingskredieten naar 2021 (C2). 

Bovendien weerspiegelt de uitvoering van de begroting 2020 de annulering van kredieten als volgt: 

 2020 C1: 
o Niet-gesplitste vastleggings- en betalingskredieten (4 306 EUR): De uitvoeringsgraad 

van de begroting voor 2020 bedroeg 99,99 % (vergeleken met 99,88 % in 2019). De 

annulering van niet-gesplitste kredieten bleef slechts 0,01 % van de begroting en had 

betrekking op verschillen tussen de ramingen en de werkelijke kosten, voornamelijk 

voor vertalingen over de operationele werking en dienstreizen (2 000 EUR per 

gebied). 

o Gesplitste betalingskredieten voor GOT-subsidies (2 529 EUR): Dit bedrag was aan het 

einde van het jaar ongebruikt en zal niet naar 2021 worden overgedragen.  

 2020 C5 (37 EUR): Eurojust heeft dit bedrag niet gebruikt voor voertuigdiensten en heeft het 

dus geannuleerd. 
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 2020 C8 (173 209 EUR): De annuleringen van niet-gesplitste (betalingskredieten) kredieten 

die naar 2020 werden overgedragen, waren minder dan de geraamde uitgaven voor CM’s en 

andere Eurojust-vergaderingen (49 000 EUR), personeelsopleidingen (31 000 EUR), 

operationele ICT-projecten (19 000 EUR), telecommunicatie (13 000 EUR), operationele 

missies (10 000 EUR), EJN-vergaderingen (8 000 EUR) en institutionele communicatie 

(7 000 EUR). 

 Vastleggingen die voortvloeien uit gesplitste kredieten (85 853 EUR): Dit bedrag betreft 

vastleggingen in verband met GOT-subsidies die voortvloeien uit vastleggingskredieten in 

2018 en die zijn (her)gebruikt voor subsidietoekenningen in 2018 en 2019. De 

desbetreffende vorderingen werden tot eind 2020 vergoed op een lager niveau dan de 

oorspronkelijke toekenningen aan de begunstigden, en na dat moment was het gebruik van 

deze middelen voor nieuwe toekenningen niet langer toegestaan.  
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IV. Personele middelen – kwantitatief 
Tabel 13 – Statutair personeel dat een personeelsformatiepost inneemt72 

Type 

2020 2021 2022 2023 2024 

Goedge
keurd 

Ingevul
d 

 % 
bezettin
gsgraad 

Goedge
keurd 

Toegestaan Gepland Gepland 

Administrateurs 
(AD) 

100 86 86 % 100 104 104 104 

Assistenten 
(AST)73 

107 119 111 % 107 106 106 106 

Assistenten/Secret
arissen (AST/SC)74 

0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 207 205 99 % 207 210 210 210 

Tabel 14 – Statutair personeel en GND’s die geen personeelsformatiepost innemen75 

Type 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gepland 
Aangew

orven 

 % 
aangew

orven 
Gepland Gepland Gepland Gepland 

Arbeidscontractan
ten 

16 16,3 102 % 30 24 30 30 

GND 21 19,4 92,4 % 21 21 21 21 

Totaal 37 35,7 96,5 % 51 45 51 51 

Tabel 15 – Andere niet-statutaire personeelsleden76 

Type 

2020 2021 2022 2023 2024 

Aangewor
ven 

Gepland Gepland Gepland Gepland 

Nationale bureaus 87 87 87 87 87 

Vertegenwoordigers van Denemarken 3 3 3 3 3 

Britse deelnemers 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

                                                             
72 De cijfers voor 2020 zijn gebaseerd op het aantal werkzame personen per 31 december 2020 en omvatten 7 ingediende 
offertes. 
73 12 AD-posten werden ingevuld door AST-personeelsleden. Deze onevenwichtigheid wordt rechtgetrokken sinds 2018, 
toen 19 AD-posten door AST-ambtenaren werden ingevuld, en zal ook in de toekomst geleidelijk aan worden aangepakt. 
74 Er zijn drie AST-/SC-posten geïdentificeerd, maar deze worden momenteel bezet door AST-personeelsleden. 
75 De cijfers voor 2020 duiden het gemiddelde aantal vte’s over het hele jaar aan. Zij omvatten een aantal extra 
arbeidscontractanten die zijn aangeworven met behulp van de financiële bijdragen van Denemarken voor het jaar, boven 
op de 16 die door de begrotingen van voorgaande jaren werden gedekt. Wat GND’s betreft, worden in de loop van 2020 
gemiddeld 3 kosteloze vte-GND’s niet meegerekend. 
76 In de cijfers zijn ook de niet in Den Haag gestationeerde personeelsleden opgenomen, maar is Denemarken uitgesloten 
van de Nationale Desks vanwege de opt-out van de Eurojust-verordening. De cijfers voor 2020 zijn gebaseerd op het 
personeelsbestand per 31 december en hebben betrekking op acht landen met verbindingsmagistraten (Georgië, 
Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten van Amerika). In de 

cijfers voor 2021-2024 is het VK als LP-land opgenomen. 
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Verbindingsmagistraten uit derde 
landen 

11 16 16 16 16 

Totaal 106 106 106 106 106 

 

Tabel 16 – Aanvullend extern personeel en GND’s gefinancierd uit subsidie -, bijdrage- of 

dienstenniveauovereenkomsten77 

Type 

2020 2021 2022 2023 2024 

Aangeworv
en 

Gepland Gepland Gepland Gepland 

Arbeidscontractanten 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 

GND 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Tabel 17 – Externe dienstverleners78 

Type dienstverlener 

2020 2021 2022 2023 2024 

Aangeworv
en 

Gepland Gepland Gepland Gepland 

Structurele dienstverleners 38,8 41,8 42 41 34 

Interimpersoneel 0 1 1 1 1 

Totaal 38,8 42,8 43 42 35 

Tabel 18 – Meerjarig personeelsbeleidsplan79 

Functieg
roep en 

rang 

2020 2021 2022 2023 2024 

Toegestaan Ingevuld Toegestaan Toegestaan Gepland Gepland 

Perm. 

posten 

Tempe
ratuur 

posten 

Perm. 

posten 

Tempe
ratuur 

posten 

Perm. 

posten 

Tempe
ratuur 

posten 

Perm. 

posten 

Tempe
ratuur 

posten 

Perm. 

posten 

Tempe
ratuur 

posten 

Perm. 

posten 

Tempe
ratuur 

posten 

AD 16             

AD 15             

AD 14  1  1  1  1  1  1 

AD 13  1    1  1  1  1 

AD 12  1    1  2  2  2 

AD 11  5  3  5  7  7  7 

AD 10  12  4  12  14  14  14 

AD 9  22  21  22  23  23  23 

                                                             
77 De cijfers voor 2020 duiden het gemiddelde aantal vte’s over het hele jaar aan. Bijlage XI bevat de ramingen voor 2021-
2024. 
78 De cijfers voor 2020 duiden het gemiddelde aantal vte’s over het hele jaar aan. 
79 De cijfers voor 2020 zijn gebaseerd op het personeelsbestand per 31 december 2020. Zij omvatten 7 offertes die uiterlijk 
op 31 december 2020 zijn verzonden. Overeenkomstig artikel 38, lid 2, van het FR van Eurojust zijn, ter compensatie van 
de gevolgen van deeltijdwerk en met name het verlies in deeltijd van gemiddeld 3,9 vte in 2020, 2 aanstellingen gedaan. De 

cijfers voor 2022-2024 bevatten voorzieningen op basis van de percentages van herindelingen per categorie en rang. 
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AD 8  21  15  21  24  25  25 

AD 7  29  13  29  20  20  20 

AD 6  2  16  2  4  4  4 

AD 5  6  13  6  8  7  7 

Totaal AD 0 100 0 86 0 100 0 104 0 104 0 104 

AST 11             

AST 10             

AST 9  1  1  1  1  1  1 

AST 8        1  1  1 

AST 7  1  1  1  1  1  1 

AST 6  5  8  5  17  17  17 

AST 5  52  27  52  53  54  54 

AST 4  48  35  48  33  32  32 

AST 3    31         

AST 2    15         

AST 1    1         

Totaal 
AST 

0 107 0 119 0 107 0 106 0 106 0 106 

AST/SC 6             

AST/SC 5             

AST/SC 4             

AST/SC 3             

AST/SC 2             

AST/SC 1             

AST/ 

Totaal 
SC80 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 207 0 205 0 207 0 210 0 210 0 210 

Totaal-
generaal 

207 205 207 210 210 210 

                                                             
80 Er zijn drie AST-/SC-posten geïdentificeerd, maar deze worden momenteel bezet door AST-personeelsleden. 
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Tabel 19 – Schema arbeidscontractanten81 

Functiegroep 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gepland 
Aangeworve

n 
Gepland Gepland Gepland Gepland 

IV 4 4 12 10 12 12 

III 8 10 11 11 11 11 

II 4 4 7 3 7 7 

I 0 0 0 0 0 0 

Totaal 16 18 30 24 30 30 

Tabel 20 – Schema GND’s82 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gepland 
Aangeworve

n 
Gepland Gepland Gepland Gepland 

GND 21 19 21 21 21 21 

Totaal 21 19 21 21 21 21 

Tabel 21 – Wervingsprognoses voor 2022 

Functiebenaming 

Aantal per type contract (ambtenaar, 
tijdelijk functionaris of 

arbeidscontractant) 

Functiegroep/rang 
aanwerving van 

ambtenaren/tijdelijke 
functionarissen 

Functiegroe
p werving 

van 
arbeidscont

ractanten 

Vanwege 
voorziene 

pensionering/
mobiliteit 

Nieuwe posten 
aangevraagd 
wegens extra 

taken83 

Intern (tussen haakjes) en 
externe (enkele rang) 

voorzien voor publicatie 

Administratief 
directeur 

1 tijdelijke 
functionaris 

 AD 14 (extern) n.v.t. 

ICT-beveiliging  1 tijdelijke 
functionaris 

AD 5-12 (intern) 

AD 5 (extern) 

n.v.t. 

Specialist in 
gegevensbescher
ming 

 1 tijdelijke 
functionaris 

AD 5-12 (intern) 

AD 5 (extern) 

n.v.t. 

Medewerker 
Juridische Zaken 

 1 tijdelijke 
functionaris 

AD 5-12 (intern) 

AD 5 (extern) 

n.v.t. 

Assistent 
nationale bureaus 

1 tijdelijke 
functionaris 

 AST 1-9 (intern) 

AST 2 (extern) 

n.v.t. 

                                                             
81 De cijfers voor 2020 zijn gebaseerd op het personeelsbestand per 31 december. 
82 De cijfers voor 2020 zijn gebaseerd op het personeelsbestand per 31 december. 3 kosteloze GND’s worden niet  
meegeteld. 
83 Deze omvatten de 3 extra posten die door de begrotingsautoriteit zijn toegekend in het kader van de 

begrotingsprocedure 2022, gezien de toename van de bestaande taken en werklast van Eurojust, zoals uiteengezet in 
sectie II-2.2.2. 
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Tabel 22 – Mobiliteit tussen agentschappen van en naar het agentschap84 

Type 
Vermeldingen Van 

agentschappen 
Uitgangen: 

Naar 
agentschappen 

Tijdelijk personeel 11 4 10 7 

Arbeidscontractan
ten 

6 
2 4 2 

Totaal 16 7 14 9 

 

                                                             
84 De cijfers hebben betrekking op het personeel dat in de loop van 2020 bij het agentschap is gekomen of is vertrokken. 
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V. Personele middelen – kwalitatief 
Tabel 23 – Uitvoeringsvoorschriften voor werving en selectie 

Onderwerp Modelbesluit Ja Nee 
Als dat niet het geval is, welke 

andere uitvoeringsvoorschriften 
zijn er dan van kracht? 

Aanwerving van AC Modelbesluit C(2019)3016 √   

Aanwerving van TF Modelbesluit C(2015)1509 √   

Middenkader Modelbesluit C(2018)2542 √   

Standaardfuncties Modelbesluit C(2018)8800 √   

Tabel 24 – Uitvoeringsvoorschriften voor beoordeling en herindeling/promotie 

Onderwerp Modelbesluit Ja Nee 
Als dat niet het geval is, welke 

andere uitvoeringsvoorschriften 
zijn er dan van kracht? 

Herindeling van TF Modelbesluit C(2015)9560 √   

Herindeling 
arbeidscontractanten 

Modelbesluit C(2015)9561 √   

Tabel 25 – Herindeling van tijdelijke functionarissen/bevordering van ambtenaren 

Rang 

Gemiddelde diensttijd in de rang onder 
heringedeeld personeel 

Werkelijk 
gemiddelde 

meer dan 5 jaar 

Gemiddeld meer 
dan 5 jaar 

volgens het 
Statuut van de 

ambtenaren van 
de Europese Unie 

2017 2018 2019 2020 2021 

AD5 n.v.t. n.v.t. 4,2 n.v.t. n.v.t. 4,2 2,8 

AD6 3,4 3 3,1 3,3 4 3,4 2,8 

AD 7 3,2 2 3 3,1 3,6 3,0 2,8 

AD8 3,8 4,2 3,9 4,5 3 3,9 3 

AD9 3,7 n.v.t. n.v.t. 3 4,14 3,6 4 

AD10 5 n.v.t. 3 5 n.v.t. 4,3 4 

AD11 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 

AD12 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6,7 

AD13 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6,7 

AST1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10,2 10,2 3 

AST2 3,4 3,5 2,2 2,0 5,9 3,4 3 

AST3 2,6 2,8 4,4 3,7 4,2 3,5 3 

AST4 3,6 3,6 3,4 3,0 6,4 4,0 3 

AST5 n.v.t. 2 3,2 2,7 3,3 2,8 4 

AST6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 2 2,0 4 

AST7 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 
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AST8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 

AST9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

AST10 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 

AST/SC1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 

AST/SC2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 

AST/SC3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5,9 

AST/SC4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6,7 

AST/SC5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,3 

Tabel 26 – Herindeling van arbeidscontractanten 

Functiegr
oep 

Rang 

Actieve 
personeels
leden per 
1.1.2019 

Heringed
eeld 

personee
l in 2020 

Gemiddelde diensttijd in de rang onder heringedeeld 
personeel 

Werkelijk gemiddeld 
aantal jaren 

Gemiddeld aantal jaren 
volgens besluit C(2015)9561 

IV 

17 0 n.v.t. n.v.t. 6-10 

16 0 n.v.t. n.v.t. 5-7 

15 2 0 n.v.t. 4-6 

14 0 n.v.t. n.v.t. 3-5 

13 0 n.v.t. n.v.t. 3-5 

III 

11 0 n.v.t. n.v.t. 6-10 

10 1 0 n.v.t. 5-7 

9 3 1 3,6 4-6 

8 2 0 n.v.t. 3-5 

II 

6 2 0 n.v.t. 6-10 

5 3 1 2 5-7 

4 3 0 n.v.t. 3-5 

I 
2 0 n.v.t. n.v.t. 6-10 

1 0 n.v.t. n.v.t. 3-5 

Tabel 27 – Uitvoeringsvoorschriften voorzien voor goedkeuring in 2022 

Onderwerp Modelbesluit 

Administratief onderzoek Besluit C(2019) 4231 van de Commissie van 12 juni 2019. 

Overdracht van 
pensioenrechten 

Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit C(2011)1278 van de 
Commissie van 3 maart 2011 betreffende de algemene uitvoeringsbepalingen 
voor artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren 
van de Europese Unie inzake de overdracht van pensioenrechten 
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Tabel 28 – Gendervertegenwoordiging onder tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten 

Geslacht Personeelscategorie 
Ambtenaar Tijdelijke Contract Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Vrouw 

AD – FG IV 0 0 49 36 3 20 52 34 

AST – AST/SC – 
FG I/II/III 

0 0 88 64 12 80 100 66 

Totaal 0 0 137 67 15 83 152 68 

Man 

AD – FG IV 0 0 37 54 1 33 38 54 

AST – AST/SC – 
FG I/II/III 

0 0 31 46 2 67 33 46 

Totaal 0 0 68 33 3 17 71 32 

Totaal-generaal 0 0 205 100 18 100 223 100 

Tabel 29 – Genderevolutie in middenkader- en hogermanagementfuncties 

Geslacht 
2016 2020 

Aantal % Aantal % 

Vrouw 3 38 5 50 

Man 5 62 5 50 

Tabel 30 – Geografisch evenwicht onder tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten 

Nationaliteit 

Personeel in de categorieën 
AD en FG IV 

Personeel in de 
categorieën AST, AST/SC 
en functiegroep I/II/III 

Totaal 

Aantal 

% van personeel 
in 

bovengenoemde 
categorieën 

Aantal 

% van 
personeel in 

bovengenoemd
e categorieën 

Aantal 
% van 
totaal 

personeel 

België 4 4,4 % 6 4,5 % 10 4,5 % 

Bulgarije  2 2,2 % 8 6,0 % 10 4,5 % 

Cyprus  0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Denemarken  0 0,00 % 2 1,5 % 2 0,9 % 

Duitsland  6 6,7 % 6 4,5 % 12 5,4 % 

Estland  4 4,4 % 1 0,8 % 5 2,2 % 

Finland  1 1,1 % 6 4,5 % 7 3,1 % 

Frankrijk  5 5,6 % 7 5,3 % 12 5,4 % 

Griekenland  6 6,7 % 4 3,0 % 10 4,5 % 

Hongarije 2 2,2 % 3 2,3 % 5 2,2 % 

Ierland  1 1,1 % 2 1,5 % 3 1,4 % 

Italië  10 11,1 % 9 6,8 % 19 8,5 % 

Kroatië 0 0,0 % 2 1,5 % 2 0,9 % 
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Letland 4 4,4 % 2 1,5 % 6 2,7 % 

Litouwen  1 1,1 % 6 4,5 % 7 3,1 % 

Luxemburg  0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Malta  0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,4 % 

Nederland  11 12,2 % 23 17,3 % 34 15,2 % 

Oostenrijk 1 1,1 % 2 1,5 % 3 1,3 % 

Polen  2 2,2 % 3 2,3 % 5 2,2 % 

Portugal  2 2,2 % 3 2,3 % 5 2,2 % 

Roemenië  7 7,8 % 12 9,0 % 19 8,5 % 

Slovenië 2 2,2 % 5 3,8 % 7 3,1 % 

Slowakije  0 0,0 % 4 3,0 % 4 1,8 % 

Spanje  12 13,3 % 9 6,8 % 21 9,4 % 

Tsjechische 
Republiek  

2 2,2 % 2 1,5 % 4 1,8 % 

Verenigd 
Koninkrijk  

1 1,1 % 3 2,3 % 4 1,8 % 

Zweden  4 4,4 % 2 1,5 % 6 2,7 % 

Totaal 90 100 % 133 100 % 223 100 % 

Tabel 31 – Evolutie van de meeste vertegenwoordigde nationaliteiten onder tijdelijke functionarissen en 

arbeidscontractanten 

Meest vertegenwoordigde 
nationaliteit 

2016 2020 

Aantal % Aantal % 

Nederland 33 14 34 15 

Spanje 22 10 21 9 

Italië 20 9 19 8 

Roemenië 19 8 19 8 

Totaal 94 41 93 40 

Tabel 32 – Onderwijs 

Overeenkomst met de Europese school/scholen van: Den Haag 

Bijdrageovereenkomsten met de Commissie over Europese scholen 
van het type I 

Ja  Nee √ 

Bijdrageovereenkomsten met de Commissie over Europese scholen 
van het type II 

Ja √ Nee  

Aantal dienstencontracten met internationale scholen: n.v.t. 

Beschrijving van eventuele andere oplossingen of acties: Internationale 
onderwijsvoorzieningen in Den 
Haag zijn onder meer de 
internationale school in Den Haag 
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en de Amerikaanse, Britse, Franse 
en Duitse scholen. 
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VI. Milieubeheer 
In de MAS 2022-2024 en het jaarlijkse werkprogramma 2022 wordt bijzondere nadruk gelegd op de 

bijdrage van Eurojust aan de Green Deal van de EU door middel van een holistische 
milieubeheerstrategie en bijbehorende acties. 

Milieucertificering 

Eurojust streeft ernaar een ISO 14001- en EMAS-gecertificeerde organisatie te worden. Deze 

certificering zal het agentschap in staat stellen de koolstofvoetafdruk van zijn gebouwen en 

activiteiten te berekenen en maatregelen te treffen om deze te verkleinen. In dit verband is het 

agentschap van plan om: 

 een milieubeleid en een jaarlijks milieuprestatieverslag te publiceren; en 

 het bewustzijn van de milieueffecten te vergroten door middel van gerichte interne en 

externe communicatie- en milieuduurzaamheidsopleidingen voor personeelsleden. 

EU-netwerk voor vergroening  

Eurojust zal deel blijven uitmaken van het EU-vergroeningsnetwerk met als gemeenschappelijk doel 

informatie en goede praktijken over milieugerelateerde onderwerpen uit te wisselen.  

Inkoop 

Eurojust streeft ernaar om in al zijn aanbestedingsprocedures een groen aankoopbeleid te voeren. 

Daartoe beoordeelt het regelmatig – vooraf en achteraf – de milieuaspecten van zijn 

aanbestedingsprocedures. Daarbij blijft het zich richten op een evenwicht tussen duurzaamheid en 

kostenaspecten in zijn contracten door specifieke maatregelen te nemen zoals het verhogen van het 

gebruik van duurzame producten in schoonmaak- en horecacontracten. 

Eurojust-gebouw 

Het pand van Eurojust heeft het duurzaamheidslabel “zeer goed”85 gekregen, op grond van: 

 de duurzame sloop van het vorige gebouw op het terrein van het nieuwe pand;  

 het gebruik van grondwater voor het koelen en verwarmen van het gebouw; 

 maximale isolering van de schil van het gebouw om de klimaatbeheersing te optimaliseren;  

 het gebruik van gerecycleerde materialen voor de constructie;  

 bevordering van het openbaar vervoer voor zakenreizen en woon-werkverkeer; en 

 de invoering van videoconferencing met als doel het aantal zakenreizen te verminderen.  

Het agentschap zal de trends in het energie- en waterverbruik blijven in de gaten houden, met als 

doel de praktijken aan te passen en het verbruik te verminderen. Voorts zal het ernaar streven de 

hoeveelheid afval die het voortbrengt, te verminderen door het gebruik van elektronische 

alternatieven voor papier te bevorderen en kantoorbenodigdheden te voorzien die zijn gemaakt van 
gerecycleerd materiaal, met inbegrip van gerecycleerd papier voor kopieën en en afdrukken. 

 

                                                             
85 Middels een externe beoordeling en certificering van de milieu-, sociale en economische duurzaamheidsprestaties van 
het gebouw. 
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VII. Gebouwenbeleid 
Tabel 33 – Gebouwenbeleid huidige situatie en vooruitzichten 

Naam en type van het gebouw Bedrijfsruimten van Eurojust 

Locatie/adres Johan de Wittlaan 9 

2517 JR Den Haag 

Nederland 

Oppervlakte (vierkante meters) 28 508 m2 (volgens pagina 5 van het huurcontract, artikel 2, 
punt 3) 

Waarvan kantoorruimte 20 231 m2 (kantoren en conferentiefaciliteiten) 

waarvan niet-kantoorruimten 8 277 m2 (ondergrondse parkeergarage)  

Jaarlijkse huur 2 832 000 EUR 

Type en looptijd van het huurcontract 20 jaar vanaf datum van levering (24 maart 2017) 

Ontbindingsclausule Ja √ Nee  

Voorwaarden verbonden aan de 
ontbindingsclausule 

Het huurcontract kan worden beëindigd: 

 op elk moment met wederzijdse instemming van de 
partijen; of 

 op elk moment door de huurder als er wordt besloten om 
het hoofdkantoor van de huurder te verplaatsen naar een 
andere stad dan Den Haag, rekening houdend met een 
opzegtermijn van zes maanden. 

Subsidie of steun van het gastland Het gastland heeft het aangepaste gebouw geleverd en 
gefinancierd en faciliteert de deelname van Eurojust aan de 
contracten van het gastland voor de levering van 
nutsvoorzieningen (groene energie). 

Het gastland raamt een jaarlijkse huurprijs van 5 527 028 EUR, 
gebaseerd op de totale investering van 108 miljoen EUR, wat 
voor Eurojust een jaarlijkse besparing van 2 695 028 EUR 
inhoudt. 

Huidige waarde van het gebouw n.v.t. 

Overige opmerkingen De huurovereenkomst van Eurojust met het gastland is 
gebaseerd op een concept van ‘bouwen en onderhouden’, zoals 
goedgekeurd door de Commissie. Daarom betaalt Eurojust 
naast de bovengenoemde jaarlijkse huur86 ook een jaarlijkse 
vergoeding en/of kosten aan het gastland voor: 

 onderhoudsdiensten die bestaan uit a) de overeenkomst 
inzake het dienstverleningsniveau voor preventief en 
correctief onderhoud, met inbegrip van vervangingen 
(geraamd op 675 000 EUR voor 2022); en b) eventuele 
extra werkzaamheden als gevolg van wijzigingen van het 
gebouw op verzoek van Eurojust of door Eurojust 
veroorzaakte schade (geraamd op 120 500 EUR voor 2022); 
en 

 nutsvoorzieningen die voor 2022 op 378 000 EUR worden 
geraamd, met uitzondering van de energiebelasting 
waarvoor Eurojust is vrijgesteld. 

                                                             
86 Berekend overeenkomstig bijlage IV bij de huurovereenkomst. 
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VIII. Voorrechten en immuniteiten 
Tabel 34 – Voorrechten die van toepassing zijn op het agentschap en zijn personeel 

Voorrechten van het Agentschap 

Voorrechten voor het personeel 

Protocol betreffende de voorrechten en 
immuniteiten/diplomatieke status 

Onderwijs/kinderopva
ng 

De voorrechten en immuniteiten van het agentschap zijn gebaseerd 
op de zetelovereenkomst tussen Eurojust en Nederland, het Verdrag 
nopens de voorrechten en immuniteiten tussen Eurojust en 
Nederland en het Zevende Protocol bij het EU-verdrag. 

Eurojust is in het kader van zijn officiële activiteiten onder meer 
vrijgesteld van: invoerrechten en -heffingen, 
motorrijtuigenbelasting, belasting op personenauto’s en 
motorfietsen, belasting over de toegevoegde waarde die wordt 
betaald over goederen en diensten die herhaaldelijk worden 
geleverd of waarmee aanzienlijke uitgaven zijn gemoeid, accijnzen 
die zijn inbegrepen in de prijs van alcoholische dranken en 
koolwaterstoffen zoals stookolie en motorbrandstoffen, 
overdrachtsbelasting op onroerend goed, assurantiebelasting, 
energiebelasting en belasting op waterleidingen. 

De autoriteiten van het gastland zorgen ervoor dat het hoofdkantoor 
wordt voorzien van elektriciteit, water, riolering, gas, post, telefoon, 
telecommunicatie, lokaal vervoer, afvoer, afvalverwijdering, 
brandbeveiliging en sneeuwruimen op de openbare weg. 

De Nederlandse regering staat Eurojust toe om zonder speciale 
toestemming vrij te communiceren en officiële correspondentie te 
verzenden en te ontvangen per koerier of in verzegelde zakken die 
dezelfde voorrechten en immuniteiten hebben als diplomatieke 
koeriers en postzakken. 

De voorrechten en immuniteiten van de personeelsleden van 
Eurojust zijn gebaseerd op de zetelovereenkomst tussen 
Eurojust en Nederland, het Verdrag nopens de voorrechten en 
immuniteiten tussen Eurojust en Nederland en het Zevende 
Protocol bij het EU-verdrag. Er zijn twee verschillende 
regimes van toepassing: 

Nationale leden, afgevaardigden en assistenten, evenals de 
administratief directeur en hoofden van eenheden/diensten 
en hun gezinsleden krijgen van het gastland de “AO”-status en 
profiteren van bepaalde btw-vrijstellingen en vrijstelling van 
accijnzen op alcoholische dranken, tabak en brandstof. 

De “AO”-status voorziet ook in vrijstelling van belasting op 
auto’s en motorfietsen (BPM) en de wegenbelasting (MRB) 
voor twee auto’s die tegelijkertijd op naam van het 
personeelslid staan. 

De personeelsleden van Eurojust zijn bij aankoop van een 
auto vrijgesteld van btw. De personeelsleden van Eurojust zijn 
vrijgesteld van de Nederlandse inkomstenbelasting en van 
alle verplichte bijdragen aan de sociale 
zekerheidsorganisaties van Nederland. 

Aanvullende vrijstellingen zijn onder andere heffingen in 
verband met de waterschapsbelasting, gemeentelijke 
belasting op tweede woningen, hondenvergunningen en 
belasting voor installaties op openbaar terrein of op het 
water. 

Het personeel van 
Eurojust ontvangt een 
onderwijstoelage voor 
schoolgeld. Het personeel 
moet zelf betalen voor het 
onderwijs van de 
kinderen. 

Het gastland geeft 
Eurojust-personeelsleden 
bij wijze van 
tegemoetkoming de 
mogelijkheid om de 
Nederlandse subsidie aan 
te vragen voor 
vergoeding van een 
percentage van de kosten 
voor dagopvang en 
naschoolse opvang van 
erkende centra. 

Eurojust vergoedt het 
volledige opleidingsgeld 
van het personeel van wie 
de kinderen aan de 
Europese School in Den 
Haag studeren. 
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IX. Evaluaties 
Externe evaluaties  

Na de inwerkingtreding van de EJR per 12 december 2019 en zoals voorzien in artikel 69 zal de 

Commissie naar verwachting tegen 13 december 2024 een evaluatie verrichten van de uitvoering en 

het effect van de EJR en van de effectiviteit en efficiëntie van Eurojust en zijn werkmethoden.  

Intern(e) toezicht en evaluatie 

Eurojust bouwt zijn intern monitoring- en evaluatiekader voort op drie niveaus van KPI’s: 

 de meerjarige organisatorische KPI’s gekoppeld aan de MAS (zie deel  II voor 2022-2024); 

 de jaarlijkse organisatorische KPI’s in verband met het jaarlijks werkprogramma van een 

bepaald jaar (zie deel III voor 2022); en 

 de jaarlijkse KPI’s per eenheid gekoppeld aan de jaarlijkse werkplannen van de 

desbetreffende organisatorische entiteiten. 

Na de bewustmakingssessies ter versterking van de betrokkenheid van interne eenheden en 

belanghebbenden en hun eigen inbreng in de monitoring- en evaluatieprocessen van de KPI’s in 

2020-2021, zal Eurojust zijn interne kader voor prestatiemonitoring blijven verbeteren door meer 

in het bijzonder: 

 de uitbreiding en verbetering van de monitoring- en 

verslagleggingsprocessen van de MAS en de KPI’s per eenheid, op basis 

van de vastgestelde beste praktijken voor het jaarlijkse 

werkprogramma; 

 het aanpassen van het proces voor het instellen van KPI’s van 

eenvoudige indicatoren die voornamelijk gebaseerd zijn op outputs 

naar meer geavanceerde indicatoren die betrekking hebben op de 

resultaten; en 

 het verder verbeteren van het verzamelen en presenteren van KPI-

gegevens door middel van tussentijdse verslagen om ABM- en 

prioriteitsbeslissingen te vergemakkelijken. 
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X. Organisatorisch beheer en interne controle 
In de MAS 2022-2024 en het jaarlijkse werkprogramma 2022 wordt gewezen op de strategische 

focus die Eurojust legt op het versterken van zijn organisatorisch beheer en interne controles.  

Internecontrolekader 

Eurojust heeft zijn herziene intern controlekader op 10 december 2019 aangenomen op basis van 

het intern controlekader van de Commissie van april 2017. Het herziene intern controlekader stelt 

Eurojust in staat om zijn doelstellingen te realiseren door middel van een consistente aanpak van het 
prestatiebeheer en biedt een redelijke mate van zekerheid over:  

 doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van de verrichtingen;  

 betrouwbaarheid van de verslaglegging; 

 bescherming van activa en informatie; 

 de preventie, opsporing, correctie en follow-up van fraude en onregelmatigheden; en 

 adequaat risicobeheer in verband met de wettigheid en regelmatigheid van financiële 

verrichtingen. 

Het ICF biedt het management en de organisatorische entiteiten flexibiliteit om zich aan hun 

specifieke context aan te passen en tegelijkertijd te zorgen voor een consistente uitvoering, 

beoordeling en verslaglegging. 

Het bestaat uit vijf onderling verbonden componenten87 die op alle organisatieniveaus aanwezig en 

functionerend moeten zijn; zeventien beginselen die aan elke component ten grondslag liggen; en 

basisvereisten die elk beginsel nader specificeren en voorzien in de monitoringcriteria voor a cties 

die nodig zijn om de interne controles doeltreffend te laten zijn. Dit zijn de minimumvoorwaarden 

als bedoeld in artikel 45 van het FR van Eurojust. 

 

Vanaf 2020 houdt Eurojust voortdurend toezicht op de uitvoering van het ICF en 

brengt het via het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag minstens eenmaal 

per jaar verslag uit over de stand van zaken. In 2022 zal het agentschap verslag 

uitbrengen over de resultaten van de beperkte evaluatie door de IAS van de 
uitvoering van het ICF in de periode 2020-2021. 

Risicobeheerbeleid  

Eurojust heeft op 18 oktober 2018 zijn risicobeheerbeleid vastgesteld en sinds 2019 uitgevoerd. Het 

beleid voorziet in de opstelling van een jaarlijks register en plan voor risicobeheer, rekening 

houdend met de risico’s die door de organisatorische entiteiten in de respectieve eenheidsplannen 

zijn vastgesteld. 

Fraudebestri jdingsstrategie 

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, punt b) en artikel 75, lid 5, van de EJR heeft 

Eurojust op 21 juni 2021 zijn fraudebestrijdingsstrategie 2021-2024 vastgesteld, 

waarbij de vorige van juni 2020 werd herzien. Dit staat in verhouding tot de 

frauderisico’s en de kosten en baten van overeenkomstige maatregelen.   

Met een gedetailleerd actieplan wordt beoogd: 

                                                             
87 Controleomstandigheden, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie en 
monitoringactiviteiten. 
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 het fraudebewustzijn te blijven vergroten door middel van efficiënte en gerichte 

communicatie; 

 het bewustzijn over ethiek en integriteit binnen Eurojust te blijven vergroten;  

 het bewustzijn over interne procedures voor het melden en behandelen van mogelijke 

fraudegevallen en de resultaten daarvan te blijven vergroten; 

 de nadruk te leggen op de beperking van frauderisico’s op bepaalde gebieden van het 

agentschap; en 

 Verbeteringen van het proces te identificeren. 

De strategie bouwt voort op de aanzienlijke resultaten van het vorige actieplan, waaronder 

bewustmakingsactiviteiten op het gebied van ethiek en integriteit, fraude en klokkenluiden, de 

voorwaarden voor interne onderzoeken bij Eurojust door OLAF en de gedragscode van de leden van 
het college en de raad van bestuur. 

Eurojust zal de lopende acties blijven uitvoeren en resterende risico’s blijven verhelpen.  
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XI. Plan voor subsidie-, bijdrage- of dienstenniveauovereenkomsten 
Subsidie- , bijdrage- of dienstenniveauovereenkomsten met Eurojust als begunstigde  

Tabel 35 – Lopende en verwachte subsidie-, bijdrage- en dienstenniveauovereenkomsten 

 

Algemene informatie: Financiële en personele impact 

Datum 
van 

ondertek
ening 

Totaal 
bedrag 

Duur 
Tegenhan

ger 
Korte beschrijving 

Type 
middelen 

2021 2022 2023 2024 

Bijdrageovereenkomsten 

Euromed-
justitieprog
ramma 

18 maart 
2020 

5 000 000 

 

 

3 jaar
88 

Europese 
Commissi

e – DG 
NEAR 

Het programma heeft tot doel de 
justitiële samenwerking tussen de 
lidstaten en de zuidelijke 
partnerlanden (Algerije, Egypte, 
Israël, Jordanië, Libanon, Libië, 
Marokko, Palestina en Tunesië) te 
versterken. 

Bedrag 1 584 923 1 672 309 1 542 543 - 

Arbeidsco
ntractante
n 

6,5 6,5 6,5 - 

GND - - - - 

Siriusprojec
t 

21 decem
ber 2020 

1 265 436 3,5 jaa
r 

Europese 
Dienst 
voor 

Buitenlan
dse Zaken 

en 
Europol 

Het project heeft tot doel de 
grensoverschrijdende toegang tot 
elektronisch bewijsmateriaal 
verder te verbeteren door kennis 
en instrumenten aan te reiken aan 
de EU-autoriteiten door in 
buitenlandse rechtsgebieden 
gevestigde dienstverleners te 
betrekken. 

Bedrag 323 679 382 530 382 530 176 697 

Arbeidsco
ntractante
n 

3 4 4 2 

GND - - - - 

4 jaar Bedrag p.m. p.m. p.m. p.m. 

                                                             
88 Er kan een mogelijk verzoek om verlenging worden ingediend zonder aanpassing van het toepassingsgebied van de activiteiten en de middelen in verband met vertraging in de initiële 

fase. Bovendien kan het nodig zijn de ramingen van de middelen te herzien als follow-up van de aanvangsfase van het programma. 
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IPA III-
project 
Westelijke 
Balkan 

Eerste 
kwartaal 

2022 

(maximaal
) 

6 000 000 

 

 
Europese 
Commissi

e – DG 
NEAR 

Het project is bedoeld ter 
ondersteuning van de operationele 
samenwerking, onder meer via 
gemeenschappelijke 
onderzoeksteams, tussen de 
landen van de Westelijke Balkan 
onderling en tussen deze landen 
en de lidstaten. 

Arbeidsco
ntractante
n 

p.m. p.m. p.m. p.m. 

GND - - - - 

 

 

 

Algemene informatie: Financiële en personele impact 

Datum 
van 

ondertek
ening 

Totaal 
bedrag 

Duur 
Tegenhan

ger 
Korte beschrijving 

Type 
middelen 

2021 2022 2023 2024 

Dienstenniveauovereenkomsten 

Acties voor 
nauwere 
samenwerk
ing met het 
EUIPO  

10 maart 
2021  

750 000 

 

 

4 jaar EUIPO De acties zijn erop gericht om de 
operationele samenwerking met 
EUIPO te verbeteren en de strijd 
tegen grensoverschrijdende 
criminaliteit op het gebied van 
intellectuele eigendom te 
versterken. 

Bedrag 187 500 187 500 187 500 187 500 

Arbeidsco
ntractante
n 

2 2 2 2 

GND - - - - 

Subsidies van Eurojust 

Tabel 36 – Subsidies met betrekking tot financiële bijstand aan GOT’s 

Juridische 
context en 
algemene 
doelstellinge
n 

Het verlenen van technische en financiële ondersteuning aan GOT’s behoort tot de opdracht van Eurojust om de coördinatie van onderzoeken en 
vervolgingen in grensoverschrijdende strafzaken, conform artikel  2 van de EJR, te stimuleren en te verbeteren. Dit wordt nader gespecificeerd in 
artikel 4 van de EJR, op grond waarvan Eurojust operationele, technische en financiële steun zal verlenen aan de grensoverschrijdende operaties en 
onderzoeken van de lidstaten, met inbegrip van GOT’s. 

De in dit kader verstrekte subsidies zijn bestemd voor de medefinanciering van de grensoverschrijdende onderzoeksactiviteiten van GOT’s. 

De ontvankelijkheids-, subsidiabiliteits-, selectie- en toekenningscriteria worden beschreven in de oproep tot het indienen van voorstellen. Eurojust 
kan in uitzonderlijke gevallen op grond van artikel 64, lid 2, van de EJR, subsidies verlenen zonder een oproep tot het indienen van voorstellen. Voor 
deze procedure gelden andere voorwaarden. Eurojust behoudt zich het recht voor de onderstaande voorwaarden indien nodig te modificeren. 
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Soort actie Subsidie voor medefinanciering van de grensoverschrijdende onderzoeksactiviteiten van GOT’s 

Financiën  Eurojust zal GOT’s financieel ondersteunen met een totaalbedrag dat wordt geraamd op 1 942 000 EUR. 
 Voor elke aanvraag is een maximum van 50 000 EUR vastgesteld. 
 Voorfinanciering is niet mogelijk. 
 Eurojust vergoedt maximaal 95 % van de totale subsidiabele kosten in het kader van deze procedure.  

Tijdschema Er zijn voor 2022 acht oproepen voorzien (om de anderhalve maand). 

Belangrijkste 
selectiecriteri
a 

Op grond van artikel 198 van het algemeen Financieel Reglement worden voorstellen voor actiesubsidies die aan de criteria voor subsidiabiliteit 
voldoen verder geëvalueerd aan de hand van het volgende selectiecriterium: 

 De aanvraag voor financiële bijstand moet worden ingediend door de leiders van het GOT of door een GOT -leider of een GOT-lid van een lidstaat 
met de bevoegdheid om beroepsbekwaamheid aan te tonen die vereist is om aan een GOT deel te nemen. De leider van het GOT kan de indiening 
van een aanvraag delegeren aan een andere persoon met relevante beroepsbekwaamheid.  

Vormvoorsch
riften 

Eurojust beoordeelt alle aanvragen die binnen de betreffende aanvraagtermijn worden ontvangen in eerste instantie aan de hand van de volgende 
criteria: 

 Aanvragen voor financiële bijstand moeten worden ingediend via het GOT-portaal van Eurojust. 
 Een via het GOT-portaal ingediende aanvraag wordt geacht door Eurojust te zijn ontvangen wanneer het zijn serv er bereikt. De ontvangst wordt 

bevestigd door het automatische bericht van het GOT-portaal. 
 De aanvraag moet volledig zijn, met inbegrip van een beschrijving van het GOT, de geplande activiteiten en de geplande kosten. 
 In de aanvraag moet minstens één bankrekening worden vermeld van een openbare instelling van een bij het GOT betrokken staat die reeds 

bekend is en door Eurojust is erkend. 
 De aanvraag moet uiterlijk op de dag van de uiterste datum door Eurojust zijn ontvangen. De aanvragen worden door Eurojust per e-mail bevestigd, 

met vermelding van de datum van ontvangst. 
 Er wordt slechts één aanvraag voor hetzelfde GOT verstuurd binnen één aanvraagtermijn. Indien meerdere aanvragen van hetzelfde GOT worden 

ingediend, verzoekt Eurojust de aanvrager(s) om te bevestigen welke van de aanvragen relevant is en de andere aanvraag/aanvragen binnen de 
gestelde termijn in te trekken. Indien binnen de vastgestelde termijn geen bevestiging is ontvangen, wordt alleen de laatste aanvraag van het GOT 
voor verdere beoordeling aanvaard en worden de andere aanvragen afgewezen. 

 GOT’s mogen geen aanvraag indienen in twee opeenvolgende oproepen, tenzij de aanvraag betrekking heeft op uitzonderlijk dringende acties die 
niet overlappen met de reeds toegekende acties en die niet konden worden voorzien in het kader van de vorige aanvraag of tegelijk met een 
verzoek om verlenging.  

Toekenningsc
riteria 

De in aanmerking komende aanvragen zullen worden beoordeeld en gerangschikt, rekening houdend met de toekenningscriteria die voortvloeien uit 
de voorwaarden die van toepassing zijn op de financiële steun van Eurojust voor de activiteiten van GOT’s (zoals gepubliceerd op de website van 
Eurojust).  
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Te 
ondersteunen 
acties 

Met deze subsidies ondersteunt Eurojust de volgende acties (niet-uitputtende lijst): 

 vergaderingen van het GOT; 
 deelname aan opsporingshandelingen die op het grondgebied van een andere staat worden uitgevoerd; 
 grensoverschrijdend vervoer van in beslag genomen voorwerpen, bewijsmateriaal, procedurele of zaakgerelateerde documenten; en 
 de evaluatie van het GOT of acties in verband met onderzoeks- of gerechtelijke procedures die rechtstreeks voortvloeien uit het GOT en waarvan 

de resultaten zullen worden gebruikt. 

De volgende kosten in verband met deze acties komen in aanmerking (niet-uitputtende lijst): 

 reis- en verblijfskosten; 
 kosten van tolken en vertalen; 
 vervoerskosten; en 
 andere kosten in verband met operationele samenwerking binnen een GOT. 

Logistieke steun zal worden verstrekt door middel van het uitlenen van materieel.  
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Tabel 37 – Subsidies met betrekking tot EJN-vergaderingen 

Juridische 
context en 
algemene 
doelstellinge
n 

Actiesubsidies voor het organiseren van de plenaire vergaderingen van het EJN onder het voorzitterschap van de Raad van de EU: 

Artikel 5 van Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het EJN geeft de redenen voor de financiering van de plenaire 
vergadering van de lidstaten die het voorzitterschap bekleden. 

Actiesubsidies met betrekking tot regionale en nationale vergaderingen van de EJN-contactpunten: 

Het jaarlijks werkprogramma van het EJN-secretariaat voor 2022 voorziet in de mogelijkheid van financiële steun voor het organiseren van nationale 
en regionale vergaderingen overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het EJN. 

Soort actie Subsidies voor het organiseren van EJN-vergaderingen 

Financiën Het EJN verleent financiële steun voor maximaal 95 % van de totale in subsidiabele kosten voor het organiseren van: 

 beide plenaire vergaderingen van het EJN tot maximaal 70 000 EUR (35 000 EUR per vergadering/voorfinanciering is mogelijk); en 
 de regionale en nationale vergaderingen van het EJN tot maximaal 40 000 EUR. 

Tijdschema  Per artikel 195, onder d), van het FR 2018/1046 wordt subsidie voor het organiseren van een plenaire vergadering toegekend zonder oproep tot 
het indienen van voorstellen. 

 Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor regionale en nationale bijeenkomsten: medio  december 2021 tot medio februari 
2022. 

Belangrijkste 
selectiecriteri
a 

Aan de hand van de selectiecriteria wordt beoordeeld of de aanvrager de voorgestelde actie of het voorgestelde EJN -werkprogramma tot een goed 
einde kan brengen. De aanvraag voor financiële steun voor regionale en nationale vergaderingen moet worden ingediend door een EJN-contactpunt 
in zijn/haar professionele hoedanigheid om de vereiste beroepsbekwaamheid voor het organiseren van de vergadering aan te tonen. 

Vormvoorsch
riften 

Om in aanmerking te komen, moet de aanvraag de volgende punten bevatten: 

(a) de aanvraag moet worden ingediend door het EJN-contactpunt van de lidstaat of lidstaten die de vergadering organiseert of organiseren; 

(b) de schriftelijke beschrijving van het doel van de vergadering en een ontwerpagenda; 

(c) informatie over de deelnemende lidstaten (en/of derde landen), het geraamde aantal deelnemers en de voorlopige vergaderinglocatie; 

(d) datum van de vergadering; 

(e) een correct ingevuld begrotingsramingsformulier; 

(f) regionale vergaderingen moeten worden georganiseerd met EJN-contactpunten van niet minder dan drie lidstaten, of twee lidstaten en een derde 
staat; en 

(g) de aanvraag moet binnen de in de oproep tot het indienen van voorstellen gestelde termijn worden ingediend.  

Toekenningsc
riteria 

De ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van de onderstaande toekenningscriteria: 

(a) Voor de aanvraag voor vergaderingen van de aanvragende lidstaat zijn niet eerder middelen uit de EU-begroting ontvangen als financiële steun 
voor het organiseren van regionale en/of nationale EJN-vergaderingen. 
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(b) Het thema van de vergadering draagt bij aan de uitvoering van een of meer van de volgende doelen: 

(i) het uitwisselen van informatie en beste praktijken tussen EJN-contactpunten in praktische gevallen van justitiële samenwerking (maximaal 
10 punten); 

(ii) het bevorderen van de rol en het werk van het EJN in de deelnemende staten (maximaal 20 punten); 

(iii) het bevorderen van het gebruik van en de training betreffende de EJN-website in de deelnemende staten (maximaal 10 punten); 

(iv) het uitbreiden van de netwerkvorming tussen de rechterlijke macht in de deelnemende staten en tussen de EJN-contactpunten en de interne 
structuren van het EJN in de deelnemende staten (maximaal 10 punten); 

(v) het vergroten van de wederzijdse uitwisseling van informatie over actuele wetgevende en institutionele zaken in de deelnemende staten, 
met name op het gebied van het strafrecht en de justitiële samenwerking in strafzaken (maximaal 5 punten); en 

(vi) het vinden van oplossingen voor problemen die zich voordoen bij het uitvoeren van EU-instrumenten voor justitiële samenwerking in 
strafzaken op regionaal of nationaal niveau (maximaal 5 punten). 

Er kunnen maximaal 40 punten worden toegekend voor (a) en maximaal 60 punten voor criterium (b) (i-iv) in totaal. Alle voorstellen met een score 
van minder dan 25 worden afgewezen.  

Te 
ondersteunen 
acties 

Het EJN-secretariaat verleent financiële ondersteuning voor: 

 plenaire vergaderingen van het EJN; 
 regionale vergaderingen die worden georganiseerd met EJN-contactpunten van niet minder dan drie lidstaten of twee lidstaten en een derde staat; 

en 
 nationale vergaderingen van het EJN georganiseerd voor de EJN-contactpunten van één lidstaat. 
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XII. Samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties 

Op 15 november 2019 heeft Eurojust bij de Commissie een brief ingediend waarin de 

vierjarenstrategie van het agentschap voor samenwerking met derde landen en internationale 

organisaties wordt meegedeeld en de Commissie om advies daarover wordt verzocht, zoals 

voorgeschreven in artikel 52, lid 1, van de EJR. Om operationele samenwerking mogelijk te maken, 

kan de Commissie besluiten dat een derde staat of een internationale organisatie een passend n iveau 

van gegevensbescherming waarborgt, of met de derde staat onderhandelen over een door de Raad 

te sluiten internationale overeenkomst die in dit verband passende waarborgen biedt. Eurojust blijft 

niettemin bevoegd om te onderhandelen over en werkafspraken te maken voor de uitvoering van 

overeenkomsten of adequaatheidsbesluiten. 

De strategie omvat een voorgestelde lijst van derde landen en internationale organisaties waarmee 

operationele samenwerking en systematische uitwisseling van operationele informatie nodig zijn. 

Eurojust heeft deze strategie ontwikkeld aan de hand van vier criteria, namelijk zijn prioriteiten met 

betrekking tot derde landen; zijn lopende zaken met betrekking tot derde landen; de operationele 

behoeften die in overleg met de nationale autoriteiten zijn vastgesteld; en lopende onderhandelingen 

over internationale samenwerkingsovereenkomsten voor Europol. 

De strategie maakt een onderscheid gemaakt tussen landen waarmee dringend behoefte bestaat aan 

operationele samenwerking die kan worden vergemakkelijkt door een besluit inzake de passendheid 

of een internationale overeenkomst overeenkomstig artikel 56 van de EJR, en landen waarmee de 
samenwerking als nuttig zou worden beschouwd: 

 Derde landen met de hoogste prioriteit: Algerije, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, 

Colombia, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Tunesië en Turkije.  

 Andere derde landen met prioriteit: Brazilië, China, Canada, de Verenigde Arabische 

Emiraten, Nigeria, Panama, Mexico en Rusland. 

Het college van Eurojust benadrukte dat het waarborgen van de operationele samenwerking met het 

VK ook een prioriteit zou zijn als het VK de EU zou verlaten. Op 30 december 2020 werd een 

overeenkomst ondertekend tussen de EU en het VK, dat met ingang van 1 januari 2021 als een derde 

land werd beschouwd, waardoor onder meer de weg werd geëffend voor operationele 

samenwerking met Eurojust. Eurojust onderhandelt momenteel met het VK over een werkregeling 
ter uitvoering van de relevante delen van deze overeenkomst. 

Eurojust heeft ook de volgende internationale organisaties voor mogelijke 

operationele samenwerking aangewezen: het ICC; ICPO-Interpol89; IberRed; het 

bureau van de aanklager van het IIIM in verband met in Syrië gepleegde 

misdrijven; UNITAD; en Ameripol, zodra zij rechtspersoonlijkheid verwerft.   

Op 19 november 2020 heeft de Commissie bij de Raad haar aanbeveling ingediend voor een besluit 

houdende machtiging tot het beginnen van onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten 

met Eurojust tussen de EU en tien derde landen, namelijk: Algerije, Armenië, Bosnië en Herzegovina, 

Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Tunesië en Turkije. Met zijn besluit van 1  maart 2021 

                                                             
89 De Commissie heeft een aanbeveling opgesteld voor de Raad om onderhandelingen te beginnen met het oog op de sluiting 

van een internationale overeenkomst tussen de EU en Interpol. Dit zal de operationele informatie-uitwisseling tussen 
Eurojust en Interpol vergemakkelijken. 
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breidde de Raad de door de Commissie voorgestelde lijst uit met nog drie landen, namelijk 

Argentinië, Brazilië en Colombia. 
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