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Actualiteiten

Eurojust jubileert – Eurowat?
Eind februari vierde Eurojust haar tienjarig bestaan. Dit agentschap coördineert de ver-

volging van internationale criminaliteit. Op termijn wil het ook kunnen vervolgen in een 

Europees land naar keuze. Grote afwezige was de Europese advocatuur. 

Door Tatiana Scheltema

In juli 2010 werden in Nederland ne
gen boeren aangehouden op verden

king van witwaspraktijken, valsheid in 
geschrifte en het lidmaatschap van een 
criminele organisatie. Ze zouden tiental
len miljoenen euro’s hebben witgewassen 
met behulp van een fictieve onderneming. 
Voorafgaand aan de aanhouding werd 
gelijktijdig in Polen, Cyprus, België, De
nemarken, Frankrijk en Zwitserland door 
politie en belastinginspecteurs onder
zoek gedaan, waarop de boeren in Neder
land aangehouden konden worden. De co
ordinatie van dit ingewikkelde onderzoek 
was in handen van Eurojust, het agent
schap dat onlangs zijn tienjarige jubileum 
vierde in Den Haag.
 Het aantal zaken dat sindsdien door 
Eurojust in behandeling werd genomen 
groeide gestaag: van 202 in het eerste jaar, 
tot 1424 zaken in 2010. In bijna een vijfde 
van de zaken wordt een Europees Arres
tatiebevel (EAB) uitgevaardigd. Prioriteit 
ligt bij drugshandel, mensenhandel en 
smokkel, terrorisme, fraude, corruptie, 
witwaspraktijken, computercriminaliteit 
en andere ‘criminele activiteiten die de 
Europese burger schade kunnen berokke
nen’. Het mandaat van Eurojust is simpel: 
‘het ondersteunen en zo nodig coördine
ren van nationale autoriteiten in elke fase 
van strafrechtelijke onderzoeken en ver
volging.’ Bij de oprichting was het idee dat 
Eurojust vooral een coördinerende rol bij 
opsporingsonderzoeken van Europol zou 
spelen. Maar volgens een vertegenwoor
diger van een lidstaat zijn die rollen in de 
praktijk inmiddels omgedraaid. 

Gelijkwaardige  
netwerkorganisatie
De informatiemacht van Eurojust is 
enorm: vertegenwoordigers van Eurojust 
hebben inzage in vrijwel alle Europese 
juridische databases en de eigen database 

groeit gestaag. Maar hoe de organisatie 
opereert is van buitenaf niet te zien. ‘Je 
ziet weleens in dossiers dat Eurojust er
bij betrokken is geweest,’ zegt Gabriël 
Meijers van Meijers Canatan in Amster
dam. ‘Ze beschikken over gigantisch veel 

informatie. Het belooft wat als Eurojust 
werkelijk bevoegdheden krijgt.’ 
 Die bevoegdheden zijn nu nog beperkt 
tot het coördineren van opsporingsonder
zoeken. Maar de ambitie om de macht van 
het agentschap uit te breiden klonk door 
in de bijdragen van vrijwel alle sprekers 
op het symposium. De bedoeling is dat het 
agentschap in de komende jaren meer be
voegdheden krijgt, liet Françoise Le Bail, 
directeur generaal Justitie bij de Europese 
Commissie weten. De Commissie wil Eu
rojust bijvoorbeeld inzetten bij de bestrij
ding van fraude met Europese subsidie
gelden – nu geschat op zo’n 600 miljoen 
euro per jaar. Een voorstel om een Euro
pean Public Prosecutor’s Office (EPPO) op 
te zetten wordt volgend jaar ingediend.
 Eurojust kan ook een rol spelen bij de 
implementatie – en depolitisering – van 
antiterrorismewetgeving in de EU, aldus 
Gilles de Kerchove, de EUcoördinator ter
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CCBE: ‘Tegenover  
Eurojust zou een 

gelijkwaardige 
organisatie van de 

advocatuur  
moeten komen, 
een kwestie van 

geld’

Gilles de Kerchove, EUcoördinator terrorisme bestrijding, spreekt op het symposium van Eurojust in 
de Ridderzaal
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Agenda

 flexwerk en  
 ontslagrecht  
Op 20 maart vindt van 15.00 tot 17.00 
uur in de Amsterdamse Balie het sym
posium Wal en schip plaats. Minister 
Henk Kamp, hoogleraar arbeidsrecht 
Evert Verhulp en Eva Knipschild 
(Kennedy Van der Laan) geven acte de 
présence. Dagvoorzitter en discussie
leider is Paul van der Heijden, hoog
leraar internationaal arbeidsrecht en 
rector magnificus van de Universiteit 
Leiden. U bent vanaf 14:30 uur wel
kom in het Kleine Gartmanplantsoen 
10. Deelname kost 200 euro; aanmel
dingen kunnen via de website www.
jar20jaar.nl. 

 digitale rechtbank  
Hoe ziet de digitale zittingszaal er 
in 2016 uit? En wat moet er vandaag 
gebeuren om daar morgen te komen? 
Die en andere vragen staan centraal 
tijdens een seminar verzorgd door 
ICTspecialist Paul Aantjes en ad
vocaat Jaap Bakker die, voor zover 
bekend, als eerste in Nederland zijn 
pleidooi regelmatig ondersteunt met 
film en multimedia. De bijeenkomst 
aan de Magistratenlaan 100, Den 
Bosch, op 22 maart begint om 14.30 
uur en duurt tot 17.45 uur. Kijk op de 
website www.imagine2012.nl voor 
meer informatie. 

 rondetafelgesprek  
 immigratiebeleid  
Wat heeft de eerste anderhalf jaar im
migratiebeleid van het kabinetRutte 
opgeleverd? Dat bespreken politici, 
beleidsmedewerkers en wetenschap
pers op 23 maart van 13.30 tot 17.30 
uur tijdens een bijeenkomst georga
niseerd door het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten in de 
Thorbeckezaal van de Tweede Ka
mer. Sprekers zijn onder meer voor
malig minister Ernst Hirsch Ballin, 
senator Ankie Broekers Knol en pro
fessor Rick Lawson. Alleen advocaten 
die punten willen behalen, betalen 
175 euro. Aanmeldingen zijn welkom 
via de website www.njcm.nl.

 rondleidingen   
 gevangenpoort  
Op 24 maart zijn er weer nachtrond
leidingen door de Haagse Gevangen
poort. Voor deze anderhalf uur du
rende rondleidingen zijn deelnemers 
welkom om 20.00, 21.00 (Engelse 
rondleiding), 22.00 en 3.00 uur. Re
serveren is niet mogelijk, maar vanaf 
13 maart zijn kaarten à 17,50 euro te 
koop bij Museum de Gevangenpoort, 
Buitenhof 33 in Den Haag. En wees 
er snel bij, want er is beperkt plaats. 
Vragen kunt u stellen via 070346 
08 61 of mailadres infoAgevangen
poort.nl. 

 curatele,  
 beschermingsbewind  
 en mentorschap 
Wilt u weten wat er verandert voor 
bewindvoerders, mentoren en cura
toren als de Wet wijziging curatele, 
beschermingsbewind en mentor
schap op 1 januari 2013 in werking 
treedt? Kom dan 26 maart luisteren 
naar gerenommeerde sprekers die via 
debatten en deelsessies meer inzicht 
geven in de belangrijkste wetswijzi
gingen en de gevolgen daarvan. Deel
name aan de themadag (Blokhoeve 1 
in Nieuwegein) kost per persoon 395 
euro (exclusief btw); voor aanvul
lende informatie kunt u kijken op de 
website www.kerckebosch.nl.

 vmr actualiteitendag  

Op 29 maart kunt u zich tijdens de Ac
tualiteitendag van de Vereniging voor 
Milieurecht (VMR) laten bijpraten over 
ontwikkelingen binnen het omge
vingsrecht. Onderwerpen die bespro
ken worden behelzen onder andere 
bestuursprocesrecht, milieueffectrap
portage, natuurbescherming, CO2op
slag en bodem, duurzame energie en 
luchtkwaliteit. Dagvoorzitter is hoog
leraar milieurecht en VMR voorzitter 
Rosa Uylenburg. De bijeenkomst in 
het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs 
Utrecht duurt van 9.30 tot 17.00 uur; 
leden betalen 295 euro, nietleden 100 
euro meer. Meer informatie vindt u op 
de website www.milieurecht.nl.
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rorismebestrijding. De Kerchove noemt 
de PKK als voorbeeld van een organisatie 
die zich binnen de EU als criminele, maar 
daarbuiten als terroristische organisatie 
gedraagt. De EU moet terrorisme vanuit 
een strafrechtelijk perspectief benaderen, 
en niet vanuit de optiek van de ‘Global 
War on Terror’, meent De Kerchove. ‘Waar
om worden de plegers van de aanslagen in 
Madrid nooit door Al Qaeda gebruikt in 
hun propaganda? Omdat ze een eerlijk 
proces kregen en werden veroordeeld voor 
strafrechtelijke feiten.’
 Een vraag die het agentschap al sinds 
zijn oprichting bezighoudt, is in welk 
land een zaak uiteindelijk wordt vervolgd. 
Nu is het nog zo dat het agentschap alleen 
een vrijblijvend advies kan geven, maar 
volgens een ingewijde van het eerste uur 
is het een ‘dierbare wens’ om die beslis
sing onder te brengen bij Eurojust. Welke 
consequenties dat voor de verdediging zal 
hebben is moeilijk te overzien, zij het dat 
het in de praktijk vaak toch al gebeurt.
 De feestelijkheden werden bijgewoond 
door vertegenwoordigers van Europese 
opsporingsinstanties en ministers van 
Justitie, onder wie minister Opstelten. 
Opvallend afwezig was de advocatuur: 
niet de Nederlandse Orde, noch de Conseil 
des Barreaux Européens (CCBE) was uit
genodigd.
 Jammer, vindt beleidsmedewerker Pe
ter McNamee van de CCBE. ‘Wij zouden 
graag meepraten bij dit soort conferenties. 
Tegenover Eurojust zou een gelijkwaardi
ge netwerkorganisatie van de advocatuur 
moeten komen. Dat is vooral een kwestie 
van geld, dat we niet zomaar hebben. We 
hebben de Europese Commissie vorig jaar 
gevraagd daarnaar te kijken. Maar we heb
ben nog niks gehoord.’
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