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2  De normering van het justitiële optreden van buitenland-
se politieambtenaren op Nederlands grondgebied

Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut

1 Algemene inleiding

Het is geen recent verschijnsel dat in het kader van internationale politiële en de
justitiële samenwerking politieambtenaren in actie komen op het grondgebied van
een andere staat. Althans niet in dit deel van de wereld. De bilaterale  akkoorden
die in de periode 1890 - 1949 werden afgesloten tussen Nederland, België,
Luxemburg en Pruisen met het oog op de grensoverschrijdende samenwerking
van hun respectieve rijkspolitiekorpsen bevatten niet alleen bepalingen omtrent
de uitwisseling van inlichtingen maar ook over het daadwerkelijke optreden aan
gene zijde van de respectievelijke landsgrenzen.1 Niettemin  is het feit dat zowel
de opbloei van de Raad van Europa als de vorming van de Benelux en de Europese
Gemeenschap, en later de Europese Unie, en niet te vergeten de verdere ontplooiin g
van de Verenigde Naties, gepaard zijn gegaan met de ontwikkeling van geheel
nieuwe juridische kaders voor die samenwerking en daarmee ook voor het optreden
van politieambtenaren op het grondgebied van andere staten. Deze ontwikkeling
werd bovenal bewerkstelligd  door de toenemende internationalisering van zware
criminaliteit als bijverschijnsel van de algehele mondialisering van het maatschap-
pelijk leven.

Grensoverschrijdende samenwerking tussen politieambtenaren kan vele
vormen aannemen en kent vele aspecten. Voor een zeer belangrijk deel gaat zij
nog steeds om de uitwisseling van inlichtingen. Deze vorm van samenwerking
is evenwel niet, of toch niet rechtstreeks, het voorwerp van deze studie. De kwestie
die in deze bijdrage  centraal staat betreft het daadwerkelijke optreden van
buitenlandse politieambtenaren op vreemd grondgebied. Niet hun optreden in het
algemeen, maar specifiek het justitiële optreden van zulke politieambtenaren, en
dit dan nog slechts op Nederlands grondgebied; het justitiële optreden van
Nederlandse politieambtenaren in het buitenland wordt volledig buiten beschouwing
wordt gelaten. Het justitiële optreden van buitenlandse politieambtenaren op
Nederlands grondgebied wordt hierna trouwens ook niet uitputtend behandeld,
maar enkel indringend bezien vanuit een oogpunt van normering. Er wordt dus
niet ingegaan op allerlei organisatorische, technische en financiële  problemen die
samenhangen met het justitiële optreden van buitenlandse politieambtenaren in
ons land.

De normering van het justitiële optreden van buitenlandse politieambtenaren
op Nederlands grondgebied kan op velerlei manieren worden geanalyseerd. Hier
wordt er de voorkeur aan gegeven om haar als het ware van buiten naar binnen
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toe uiteen te rafelen, bij wijze van spreken met de binnenkomst van de buitenlandse
politieambtenaren in Nederland mee. Dit wil zeggen dat in het eerste deel van
deze studie zal worden besp roken wat omtrent (daadwerkelijk) grensoverschrijdend
politieoptreden in de sfeer van de opsporing is geregeld in verdragen die sedert
de Tweede Wereldoorlog op allerhande niveaus zijn gesloten. Want voorzover
zulk optreden hierin is geregeld vormen de betrokken bepalingen immers als
vanzelf het raamwerk waarbinnen Partijen alleen nog nadere regels kunnen geven
voor dat optreden. In het tweede deel van deze studie zal dan ook logischerwijze
worden ingegaan op wat er – veelal dus als uitvloeisel van verdragen – aanvullend
is geregeld omtrent het justitiële optreden van buitenlandse politieambtenaren
op Nederlands grondgebied. Deze analyse-in-twee-stappen is in eerste instantie
bedoeld  om na te gaan in hoeverre de nationale  normering van zulk optreden nog
aansluit  op de internationale encadrering ervan in verdragen. In het verlengde van
deze vergelijking zal in tweede instantie zal worden bezien in hoeverre het nodig
en/of wenselijk  is om een sluitend algemeen raamwerk van normen te ontwerpen
waaraan – nu en in de nabije toekomst – het justitiële optreden van buitenlandse
politieambtenaren op Nederlands grondgebied moet voldoen. Hierbij sluit een
derde afgeleide doelstelling aan, namelijk een bijdrage leveren aan de steeds
belangrijker discussie  op het niveau van de EU over (de behoefte  aan) algemene
juridische kaders waarbinnen de grensoverschrijdende politiële samenwerking
tussen haar Lidstaten kan plaatsgrijpen. 

In deze analyse van de normering van het justitiële optreden van buitenlandse
politieambtenaren op Nederlands grondgebied wordt overigens aangehaakt bij
de uitgangspunten die eerder in dit onderzoeksproject door Y. Baaijens werden
geformuleerd omtrent de verhouding tussen strafvordering en rechtshulp.2

Strafvordering wordt in dit verband gedefinieerd als (nationale) strafrechtshandha-
ving, rechtshulp  als samenwerking met het buitenland in strafzaken. Het feit dat
deze samenwerking een strafvorderlijk  karakter heeft, tast het ondersch eid niet
aan. In de kern gaat het immers om twee wezenlijk  verschillende dingen. Gaat
het in het eerste geval om de uitoefening van bevoegdheden in het kader van een
eigen strafrechtelijk  onderzoek, in het tweede geval worden zij uitgeoefend ten
behoeve van dergelijk onderzoek in het buitenland. Hierom, zo was haar conclusie,
valt er veel te zeggen voor een zelfstandi ge rechtsh ulprege ling, hetzij in een
afzonderlijk  deel van het Wetboek van Strafvor dering,  hetzij in een algemene
rechtshulp wet, eventueel tesamen met de andere rechtshulpmodaliteiten. 

2 De verdrag srechtelijke  kaders voor daadwerkelijk justitieel
optreden in Nederland

Zeker voor niet-ingewijden vormen de verdragsrechtelijke kaders waarbinnen de
internationale politiële samenwerking zich tegenwoor dig afspeelt,  welhaast een
oerwoud van bepalingen ontleend aan een ondoorgrondelijk samenstel van
overeenkomsten. Mede hierom is het van groot belang om de bespreking van die
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kaders – voor zover zij relevant zijn voor de vraagstelling van deze studie – zo
systematisch mogelijk te organiseren. 

Hierna worden eerst de relevante bepalingen in de twee verdragen besproken
die in hun onderling verband het voornaamste uitgangspunt vormen van het gehele
tegenwo ordige stelsel van verdragen inzake wederzijdse rechtshulp  in strafzaken:
het Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp  in strafzaken uit 1959
en het Benelux Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp  in strafzaken
uit 1962 dat trouwens voor een deel op het genoemde Europese Verdrag is
gebaseerd. Vervolgens zullen de relevante  bepalingen worden besproken in het
Akkoord van Schengen en de daarbij behorende Uitvoeringsovereenkomst uit 1985
respectieve lijk 1990. Dat akkoord en deze overeenkomst bouwden, wat de politiële
samenwerking betreft in elk geval, voort op zowel het Europees Verdrag als op
het Benelux Verdra g.

In het verlengde van deze analyse van de relevante  verdragen op het niveau
van de Raad van Europa, de Benelux en Schengen volgt de analyse van de
betrokken (bepalingen in de) verdragen op het niveau van de EU. Alleen al omdat
de EU op het onderhavige terrein voor een belangrijk deel de voortrekkersrol van
de Raad van Europa heeft overgenomen spreekt het welhaast voor zichzelf dat
uitgebreid moet worden stilgestaan bij de ontwikkelingen op het onderhavige terrein
binnen de EU. Eerst zullen de grondslagen van deze ontwikkelingen worden
besproken zoals die zijn neergele gd in het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap (VEG) en het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).
Vervolgens zal worden ingegaan op de uitwerking van deze basisverdragen via
aanvullende verdragen die geheel of ten dele betrekking hebben op internationale
politiële samenwerking, met name het Europol Verdrag en de Overeenkomst
betreffende de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken. Dat in dit verband ook enige
aandacht wordt geschonken aan de wetgeving inzake de bijzondere financiële
politiedienstdienst van de Europese Commissie  – OLAF – ligt voor de hand. Die
wetgeving biedt op bepaalde punten immers reeds mogelijkheden tot grensover-
schrijdend optreden die in het kader van de samenwerking tussen reguliere
politiediensten (nog) niet voorhanden zijn. 

Verder zal onder ogen worden gezien hoe over de internationale politiële
samenwerking wordt gedacht in het kader van de toekomstplannen die momenteel
voor de EU worden ontworpen door de Europese Conventie  en de Europese
Commissie. De problematiek van het grensoverschrijdend justitieel politieoptreden
wordt immers in belangrijke mate bepaa ld door de wijze waarop in het algemeen
de internationale politiesamenwerking binnen de EU wordt geëncadreerd. 

Tenslotte  zal kort worden ingegaan op de politiële paragraaf in enkele van
de verdragen die in het kader van de Verenigde Naties tot stand zijn gebracht met
het oog op de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Noch deze misdaad noch
haar bestrijding stopt immers aan de grenzen van de lidstaten van de EU
respectieve lijk de Raad van Europa. 
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International cooperation in criminal matters; conventions of the Council of Europe,
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2.1 De eerste aanzetten door de Raad van Europa en de Benelux

2.1.1 Het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
(1959) 

De Raad van Europa speelt vanaf haar oprichting een belangrijke rol in de
organisatie  en werking van de internationa le strafrechte lijke rechtshulp  in Europa.
Zowel via algemene als via speciale  verdragen heeft zij een web van overeenkom-
sten over dit contin ent gesponn en die niet alleen de rechtstreekse grondslag vormen
voor het grensoverschrijdend optreden van haar lidstaten in strafzaken maar ook
het vertrekpunt zijn van aanvullende verdragen die verdergaand optreden in zulk
soort zaken mogelijk maken. 

Wanneer men deze verdragen in ogenschouw neemt komt men evenwel tot
de vaststelling dat daadwerkelijk grensoverschrijdend optreden van politieambtena-
ren in het kader van de opsporing hierin nauwelijks een rol speelt.3 Historisch
gezien is de verklaring hiervoor dat de Raad van Europa internationale politiële
samenwerking, ook wel betiteld als politiële rechtshulp, niet vanmeetafaan heeft
beschouwd als een aangelegenheid die viel binnen het raam van haar bevoegdheden.
In het Explanatory report bij het Europese Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp  in strafzaken dat in dit verband als het belangrijkste  verdrag moet
worden beschouwd, wordt met zoveel woorden gezegd dat de betrokken experts
van mening waren dat de politiële samenwerking niet thuishoorde in dit verdrag:
‘They thought it best not to force the existing practice of the police into a rigid
mould, besides which, the Statute of the International Criminal Police Organisation
(Interpol)  already regulated mutual assistance between police authorities.’4 Wie
enigermate  vertrouwd is met de manier waarop tot op de dag van vandaag in het
kader van Interpol de politiële samenwerking is geregeld weet evenwel dat in deze
regeling geen voorzieningen zijn getroffen voor grensoverschrijdend justitieel
optreden van politieambtenaren. De (onverplichte, vrijwillige) samenwerking die
in dit verband wordt georganiseerd beperkt zich goeddeels  tot de uitwisseling van
informatie  tussen de nationale  Interpol-bureaus, al dan niet via respectieve lijk
met de hulp van het secretariaat-generaal in Lyon, Frankrijk.5

Het onderhavige verdrag zelf bevat evenwel een bepaling waaraan hier niet
mag worden voorbijgegaan. In artikel 4 – dat handelt  over de uitvoering van
rogatoire commissies – wordt, in de tweede zin, namelijk gesteld dat de ‘autoriteiten
van de verzoekende Partij en de betrokkenen bij die uitvoering aanwezig  (kunnen)
zijn indien de aangezoch te Partij daarin toestemt’. Dit artikel biedt dus onder
voorwaarden enige opening voor de overschrijding van de grens in een concreet
geval door ambtenaren – niet alleen politieambtenaren! – van de verzoekende staat.
Maar uit het citaat zelf kan reeds worden opgemaakt dat deze opening niet direct
ruimte biedt voor actief optreden van bijvoorbeeld buitenlandse politieambtenaren.
De minimale  interpretatie  is dat ook zij op verzoek eventueel slechts aanwezig
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6 F. Thomas, Internationale rechtshulp in strafzaken, Antwerpen: E. Story-Scientia 1998, p.
185-186.

7 R. Haentjens, Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken, Arnhem:
Gouda Quint 1992, p. 141-160.

8 R. Haentjens, op. cit., p. 228-233.
9 C. Fijnaut, ‘Transnational organized crime and institutional reform in the European Union:

the case of judicial cooperation’, Transnational Organized Crime, vol. 4, 1998, nrs. 3-4, p.
281-283. Zie ook F. Thomas, op. cit., p. 58-59.
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mogen zijn bij de uitvoering van opsporingshandelingen die collega’s van de
aangezoch te staat ingevolge de rogatoire commissie verrichten. Een ruimere uitleg
is evenwel ook mogelijk. Die komt erop neer dat de betrokken buitenlandse
politieambtenaren in aanwezighe id van autoriteiten van de aangezoch te staat zelf
ook zulke handelingen mogen stellen als die autoriteiten daar tenminste  mee
instemmen. Hierbij kan worden gedacht aan het horen van een getuige of het
deelnemen aan een huiszoe king.6 Opmerkelijk  is overigens dat de Partijen die dit
verdrag hebben geratificeerd kennelijk niet de behoefte hebben gevoeld om de
draagwijdte  van deze bepaling via een verklaring of een voorbehoud te preciseren.
Zij was kennelijk dus niet erg omstreden.7

In het aanvullend protocol van 1978 bij dit verdrag is geen bepaling
opgenomen die in enigerlei opzicht betrekking heeft op de kwestie die ons hier
bezighoudt. Hetzelfde kan worden gezegd van drie van de vier resoluties en
aanbevelingen die in de jaren zeventig en tachtig door het comité van ministers
werden vastgesteld met het oog op de praktische toepassing van het verdrag. Alleen
in aanbeveling 1980-8  wordt de Partijen voorgesteld  om de bepaling omtrent de
aanwezighe id van representanten van de verzoekende staat en andere personen
bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken in artikel 4 ruimhartig toe te passen.
Letterlijk wordt daar van hen gevraagd  om genereus gebruik te maken van de
beslissingsmacht ‘to allow officials of the requesting state and interested persons
to be present at the execution of letters rogatory and to co-operate  in these
proceedings as actively as possible’. In het kader van de ze studie is he t opmerkelijk
dat in deze aanbeveling op geen enkele manier speciaal melding wordt gemaakt
van politieambtenaren.8 Kennelijk wilde men ook deze uitzondering op de algemene
regel niet maken.

Hierom is het tenslotte van belang om na te gaan in hoeverre bij de pogingen
die in het verleden zijn ingesteld tot herziening van het onderhavige verdrag ook
aandacht is geschonken aan het justitiële optreden van buitenlandse politieambtena-
ren op het grondgebied van een andere staat. De resoluties en aanbevelingen die
zo-even werden aangestipt waren in zekere zin de uitdrukking van het geloof binnen
de Raad van Europa dat het onderhavige verdrag ingrijpend moest worden
aangepast wilde het nog op een adequ ate manier kunnen beantwoorden aan de
behoeften van met name de justitiële overheden aan meer en meer eigentijdse
mogelijkheden tot internationale samenwerking.  In de discussies die hieromtrent
in de jaren tachtig zijn gevoerd werd onder meer geopperd om in het verdrag ruimte
te maken voor de grensoverschrijdende achterv olging, de grensoverschrijdende
observatie  en andere samenwerkingsmodaliteiten. Maar vergeefs. Kennelijk  kon
men met het grote aantal staten dat toen al lid was van de Raad van Europa geen
overeenstemming bereiken over deze en andere aanpassingen van het verdrag. 9

In 1996 werd er na lange jaren vergaderen niettemin een ‘Draft European
comprehensive  convention on International co-operation in criminal matters’
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10 Dit ontwerp is te vinden op 
www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ Transna tional_cr iminal-  justice/.

11 Zie www. coe.int/T/E/Legal_ Affairs/Lega l_co-operation/Tran snational_crim inal-justice/
12 Second additional protocol to the European Convention on mutual assistance in criminal matters

(ETS no. 182), Explanatory report (adopted on 19 september  2001), p. 2.
13 Trb. 1962, nr. 97.
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gepubliceerd.10 In dit ontwerp zijn bepalingen uit de voornaam ste algemene
Europese rechtshulpverdragen – al dan niet gewijzigd  – samengebr acht. Ook die
uit het Europees Verdrag 1959 zijn er op de een of andere manier in geïntegreerd.
Maar dat was wel. Van enige ingrijpende vernieuwing is op dit punt in het geheel
geen sprake. Tevergeefs zal men in elk geval zoeken naar een regeling voor
grensoverschrijdend justitieel politieoptreden, in welke vorm dan ook. Dit ontwerp
kan op dit punt dan ook gerust als een mislukking worden betiteld. Hierom is het
niet verwonderlijk dat in september 2001 het Comité van Ministers aan een
werkgroep de opdracht gaf om met hoge prioriteit een “new start” te maken met
een bezinning “on developm ents in international cooperatio n in criminal matters”.
Het rapport van deze denkoefening is op 30 april 2002 publiek gemaakt.11

Een van de uitgangspunten van dit rapport is dat de Raad van Europa een
uitstekend podium vormt voor het ontwikkelen van pan-Europese mogelijkheden
‘to tackle trans-European crime together and effectively in the common spirit of
human rights’. Deze stelling moet ongetwijfeld  worden bezien in het licht van
de openlijke strijd om de macht op het terrein van de rechtshulp  die zich
ondertussen heeft ontwikkeld  tussen de Raad van Europa en de EU. Onverholen
wordt in het rapport in elk geval opgemerkt:  ‘There is no doubt that a solution
found together with now 43 countries can serve the interests of an effective fight
against transnational crime better than the co-operation on the level of 15 or fewer
countries.’ Wanneer men in het rapport evenwel zoekt naar voorstellen of
voorbeelden van zulke doeltreffende actie in de sfeer van de grensoversc hrijdende
opspo ring, dan vindt men er geen ...

Deze stellingname is des te merkwaardiger omdat ondertussen door het
betrokken Committee of Experts van de Raad van Europa de opstelling van een
tweede protocol bij het Europees Verdrag 1959 al zo goed als volledig was
afgewerkt dat – juist waar het gaat om nieuwe rechtshulpmechanismen – als twee
druppels  water lijkt op de EU Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp  in
strafzaken van 2000. En die gelijkenis is geen wonder: dit protocol,  dat op 8
november 2001 werd vrijgegeven voor ondertekening door de Partijen, is, zoals
ook wordt aangegeven in de toelich ting, verregaand gebaseerd op deze overeenk-
omst en op de Schengen Overeenkomst 1990. Hierom zal hierna eerst die
overeenkomst worden besproken en pas daarna dit protocol. 12

2.1.2 Het Benelux Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp  in
strafzaken (1962)

In vergelijking met hetgeen tot nu toe in het Europees Verdrag 1959 slechts is
bepaald  omtrent het optreden van buitenlandse politieambtenaren op het
grondgebied van een andere staat gaat het Benelux Verdrag van (27 juni) 1962
– in aanvulling op dit verdrag – op een paar punten veel verder.13 In de artikelen
26-28 zijn immers enkele bepalingen opgenomen waarin (bepaalde vormen van)
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14 Tb, 1962, 97.
15 Een van de belangrijkste commentaren  op het Benelux Verdrag 1962 blijft nog altijd de rede

van de eerste advocaat-generaal M.J. Constant bij het Hof van Beroep te Luik: Le traite Benelux
d’extradition et d’entraide judiciaire en matiere penale, Cour d’Appel  de Liege, 1962.

16 Tb, 1979, 143.
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actief optreden van zulke ambtenaren op het grondgebied van een van de drie
betrokken staten apart en omstandig  worden/wordt geregeld.14 Dit innovatieve
verschil  moet worden toegeschreven aan het feit dat de regeringen van de Benelux-
landen reeds in het begin van de jaren vijftig – dus nog voor de totstandkoming
van het Europees Verdrag – de overtuiging waren toegedaan dat ‘de steeds nauwer
worden betrekkingen tussen hun landen en de afschaffing van de personencontrole
aan de binnengrenzen van de Benelux’ noopten tot de opstelling van een verdrag
dat voorzag in zulke vormen van samenw erking.  De vereniging van drie landen
in een economische unie – en hiermee de vergemeenschappelijking van hun
economische en financiële  belangen - maakte ook op het gebied van de str afrechte-
lijke samenwerking dus maatregelen mogelijk die in het kader van de Raad van
Europa ondenkbaar waren, of wellicht beter gezegd: vroeg om zulke maatregelen
als compensatie voor de verdere ontwikkeling van de unie. Een soortgelijke
ontwikkeling heeft zich halverw ege de jaren tachtig, zoals we zullen zien, op
grotere schaal voorgedaan op het niveau van de Europese (Economische)
Gemeenschap (EEG).15

Het feit dat Nederland en Duitsland voor die tijd ook niet een verdrag of een
overeenkomst hebben gesloten waarin (ook) allerhande vormen van grensoverschrij-
dend politieoptreden werden geregeld en in 1979 niet verder kwamen dan het
sluiten van een overeenkomst – Overeenkomst van Wittem – betreffende de
aanvulling en de toepassing van het Europees Verdrag 1959 waarin hoofdzake lijk
de uitwisseling van informatie  tussen de politiediensten enigermate  werd
vergemakkelijkt, ondersteunt wellicht de juistheid van voorgaande verklaring ook.
De afwezigheid  – op dat moment – van het streven naar een economische unie
a la de Benelux waarvan zowel Duitsland als Nederland deel zouden uitmaken,
maakte verdergaande afspraken kennelijk niet mogelijk en wellicht ook niet nodig,
toch niet in de ogen van degenen die waren betrokken bij de opstelling van de
onderhavige overeenko mst.16

Artikel 26 biedt in lid 1 de mogelijkheid om opsporingsambtenaren door
‘rechterlijke autoriteiten’ met een rogatoire commissie  af te vaardigen naar het
grondgebied van een andere Partij om – met de toestemming van de bevoegde
ambtenaar van haar openbaar ministerie – ‘behulpzaam te zijn bij het opsporen
en constateren van strafbare feiten, waarvan de vervolging tot de competen tie
behoort van de eerder genoemde rechterlijke autoriteiten’. Deze bepaling gaat
dus een stap verder dan hetgeen in artikel 4 van het Europees Verdrag 1959 is
bepaald. Zij spreekt niet meer van (passieve) aanwezighe id maar van (actieve)
betrokkenh eid bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken. Waaruit  die betrokken-
heid mag bestaan en hoever de hulp mag gaan wordt niet gepreciseerd. In lid 2
wordt wel aangegeven dat de betrokken ambtenaren ‘alle inlichtingen en adviezen’
zullen verschaffen die zij nuttig vinden om de opdracht goed uit te voeren. Deze
zinsnede wijst erop dat bij ‘behulpzaam’ toch vooral werd gedacht aan informatieve
bijstand ter plekke en niet direct aan daadwer kelijke deelname aan opsporingshan-
delingen. Dat dit de juiste interpretatie  is blijkt ook uit de memorie van toelicht ing.
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Hierin wordt gesteld dat de betrokken ambtenaren ‘een adviserende rol’ hebben.17

Het onderhavige lid biedt hun overigens de mogelijkheid  om de andere Partij te
verzoeken om een gewaarmerkt afschrift van processen-verbaal en  andere stukken
die worden opgemaakt.

In artikel 27 wordt een hele stap verder gezet. Behulpzaam heid bij het
optreden van andere n slaat hier om in (beperkt)  zelfstandig optreden. In lid 1 wordt
namelijk gesteld dat ambtenaren van een Partij die in eigen land iemand
achtervolgen die wordt verdacht van een feit dat aanleiding kan geven tot
uitlever ing, bevoegd  zijn om bij die achtervolging het grondgebied van een andere
Partij te betreden. Zij het ook met de verplichting om onmidde llijk beroep te doen
op de bevoegde ambtenaren van die Partij om de achtervolgde persoon door deze
laatsten staande te laten houden (met het oog op de vaststelling van zijn identiteit)
dan wel aan te laten houden. Lid 2 voegt  hier evenwel onmidde llijk aan toe dat
indien de achtervolging niet werd onderbroken en het spoedeisend karakter van
het optreden het onmogelijk  maakt beroep te doen op de plaatselijke autoriteiten,
de achtervolgende ambtenaren binnen een zone van 10 kilometer bevoegd  zijn
om zelf de achtervolgde persoon staande te houden en hem te geleiden voor de
plaatselijke autoriteiten. Voor het overige  – staat in lid 3 – wordt door hen
gehandeld  overeenko mstig hetgeen is bepaald  in artikel 26 (zelfs wanneer de daar
bedoelde rogatoire commissie  niet aanwezig is).

De omschrijvin g in dit artikel van grensoverschrijdend politieoptreden is
minder duidelijk dan het lijkt. Op het eerste oog lijkt zij alleen betrekking te hebben
op (de klassieke figuur van) de grensoverschrijdende achterv olging, de ‘hot
pursuit’. In de toelichting staat bij artikel 27 echter dat ambtenaren  die in hun eigen
land “een persoon volgen” bevoegd  zijn hun achtervolging voort te zetten op het
grondgebied et cetera. Hier wordt dus in zekere zin een onderscheid gemaakt tussen
‘volgen’ en ‘achtervolgen’. Althans zo werden deze woorden door de (Nederlandse)
politiediensten in het verleden wel uitgelegd. Met als gevolg dat zij in dit artikel
niet alleen een grondslag zagen voor grensoverschrijdende achtervolging maar
– in samenhang met artikel 26 – ook voor grensoverschrijdende observatie  …
althans in het geval van een zekere verdenking jegens iemand van een min of meer
concreet strafbaar feit. Of deze artikelen ook konden worden ingeroepen ter
rechtvaardiging van een grensoverschrijdende observatie  met een strategisch doel:
bekijken wat iemand deed zonder dat er sprake was van zulk een verden king, was
tot in de jaren tachtig aanhoudend een strijdpunt.  Dit had natuurlijk  alles te maken
met het feit dat de opstelling van het onderh avige verdrag plaatsvond in een tijd
dat er buiten de grote steden niet of nauwelijks gebruik werd gemaakt van
systematische observatie.18

Interessant is verder dat in lid 4 van artikel 27 wordt aangegeven dat in dit
verband met ‘ambtenaren’ wordt gedoeld op leden van de rijkspolitiekorpsen van
de drie landen en op leden van de gemeentepo litie die behoren tot gemeenten
waarvan het grondgebied zich op een afstand van minder dan tien kilometer van
de grens bevindt.  Afgezien van het feit dat deze bepaling duidt op politieverhou-
dingen zoals die in geen van de drie landen nog bestaan is het interessante  van
deze bepaling vooral hierin gelegen dat de auteurs van het onderhavige verdrag
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over en weer wel precies duidelijk wilden maken welke categorieën ambtenaren
desgevallend bevoegd  waren tot grensoverschrijdende achterv olging. Zo werden
bijvoorbee ld de leden van de koninklijke marechaussee niet gerekend tot die
ambtenaren. Kennelijk wilde men niet dat die al bij al toch ingrijpende bevoegdheid
door om het even welke ambtenaar werd uitgeoefend. Duidelijkheid was dus
geboden op dit punt.

Artikel 28 is hier bepaald  ook van belang omdat het de voorwaarden regelt
waaronder krachtens de artikelen 26 en 27 mag worden opgetreden. In lid 1 staat
geschreven dat ambtenaren die een taak vervullen op het grondgebied van een
andere staat gelijk gesteld zijn met de ambtenaren van deze staat voor wat betreft
de strafbare feiten waarvan zij het slachtoffer zouden worden of die door hen
zouden worden begaan. Lid 2 voegt hieraan toe dat die ‘vreemde’ op elk ogenblik
in staat moeten zijn om hun officiële functie aan te tonen. Dus geen ruimte voor
privé-initiatieven … In lid 3 wordt bepaald  dat zij hun uniform mogen dragen,
in het bezit mogen zijn van hun wapens en in geval van nood bevoegd  zijn om
tot hun verdediging gebruik te maken van (dwang)middelen onder dezelfde
voorwaarden als de ambtenaren van de Partij op het grondgebeid  waarvan zij
optreden. Aansluitend op deze nadere regeling van de rechtspositie van buitenlandse
politieambtenaren op het grondgebied van een van de beide andere Partijen mag
hier niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de Partijen toen zij dit verdrag
sloten, tezelfdertijd in een bijbehorend protocol (van 27 juni 1962) overeenkwamen
dat wanneer ambtenaren van een Partij op het grondgebied van een andere Partij
schade zouden veroorzaken, deze ambtenaren voor die schade verantwoo rdelijk
zouden zijn overeenko mstig de wetgeving van de laatstbedoelde Partij. De
autoriteiten van de eerstgenoemde Partij zouden die schade vergoeden als ware
zij toegebracht door ambtenaren van de laatstgenoemde Partij. En alle Partijen
zouden de rechtsmacht erkennen van de rechter van het land waar de schade werd
toegebrach t. Het spreekt welhaast voor zichzelf dat deze afspraak belangrijk was
voor de toepassing van het verdrag.  De Partijen en ook individuele  politiemensen
moeten niet vrezen dat zij desgevallend het risico lopen zelf te blijven zitten met
eventuele  financiële brokken. Omgekeerd mag het volgens de memorie  van
toelichting ook niet zo zijn dat uitbreiding van de bevoegdheden van ambtenaren
leidt tot vermindering van de rechtsbescherming van benadeelden.

Het protocol van 11 mei 1974 tot aanvulling en wijziging van het verdrag,
tenslotte, bevat geen bepalingen die relevant zijn voor het grensoverschrijdend
(justitieel) optreden van N ederlan dse, Be lgische of Luxemburgse politieambtenaren
in de Benelux.19

2.1.3 Besluit

In tegenstelling tot het Europees Verdrag 1959 kent het Benelux Verdrag 1962
wel regels voor het justitiële optreden van politieambtenaren in een ander land.
Dit heeft kennelijk een dubbele  reden. Enerzijds beschouwde de Raad van Europa
de politiële samenwerking lange jaren niet als haar aangelegenh eid maar als een
aangelegenh eid van Interpol.  Anderzijds aanzag de Benelux die samenwerking
juist als een belangrijk uitvloeisel van haar streven naar meer economische eenheid
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tussen de drie betrokken landen. In het bijzonder het wegvallen van de personen-
controle  aan de binnengrenzen was voor de Benelux het argument om in de sfeer
van de opsporing op twee manieren grensoverschrijdend politieoptreden mogelijk
te maken: via actieve, zij het ook adviserende, medewerking bij de uitvoering van
rechtshulpverzoeken en via de grensoverschrijdende achtervolging van verdachte
personen. In de artikelen 26 en 27 werd de draagwijdte  van de bevoegdhe id van
politieambtenaren tot grensoverschrijdend justitieel optreden evenw el niet duide lijk
genoeg aangegeven. Met name is steeds de vraag geweest of de (strategische)
grensoverschrijdende observatie  er ook onder valt of niet. De behoefte aan een
nadere regeling van met name deze vorm van grensoverschrijdend optreden werd
in de loop der jaren in elk geval meer en meer gevoeld.

Verder moet worden onderstreept dat het Benelux Verdrag 1962 niet alleen
op het stuk van de toekenning van bevoegdheden sec moet worden gezien als een
voorbode van de overeenkomsten die jaren later zouden worden gesloten in het
raam van de verdere ontwikkeling van de Europese (Economische) Gemeen-
schap/Unie maar ook op het stuk van de formulering van de voorwaarden waaronder
die bevoegdheden mogen worden uitgeoefend. Hierbij moet niet alleen worden
gedacht aan de voorwaarden die als het ware een intrinsiek onderdeel vormen van
de bevoegdheden zelve maar ook aan de voorwaarden die eerder een begeleidend
karakter hebben: de regeling van de wapendracht, het gebruik van (dwang)middelen
et cetera. Soortgelijke voorwaarden komt men ook tegen in de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst 1990. Het Europees Verdrag 1959 heeft op dit punt
daarentegen in het geheel niets te bieden.

Tenslotte  kan erop worden gewezen dat er nimmer empirische studie werd
verricht omtrent de toepassing van het Benelux Verdrag 1962 in de praktijk. Mede
omdat de regelingen omtrent grensoverschrijdende politiesamenwerking die hierin
zijn vervat, zo’n grote rol hebben gespeeld bij de regulering van het grensover-
schrijdend politieoptreden in het kader van ‘Schengen’ moet dit worden betreurd.
Kennelijk  was feitelijk inzicht in wat er politieel over de grenzen heen werkelijk
gebeurde niet erg van belang voor de verdere juridische normering ervan.

2.2 De doorbraak: de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (1990)

2.2.1 De achtergrond van de overeenkomst

Het Benelux Verdrag 1962 is vooral in de jaren zeventig belangrijk geweest voor
de opbouw van een meer geregelde samenwerking tussen de politiediensten in
het Belgisch-Nederlandse grensgebied. De ervaringen die toen met dit verdrag
zijn opgedaan hebben echter nooit geleid tot een politieke discussie over de
modernisering van dit verdrag.  Iets soortgelijks – maar dan voor de douane-
samenwerking – kan worden gezegd van de Benelux Overeenkomst 1969. De
discussie  over de noodzaak om de grensoverschrijdende politiesamenwerking
opnieuw gestalte te geven kwam maar op gang toen binnen de Europese
(Economische) Gemeenschap plannen werden gemaakt om een binnen landse markt
tot stand te brengen en met het oog op een vrij verkeer van personen, goederen
en diensten over te gaan tot de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke  (binnen)grenzen. Deze laatste doelstelling werd in 1985 te
Schengen door Duitsland. Frankrijk en de Benelux-landen vastgelegd in het
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Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke  grenzen.20

Dit akkoord zelf bevatte ook enkele principeafspraken op het terrein van de
politiële samenwerking. In artikel 9 in Titel I aangaande de op korte termijn te
treffen maatregelen werd de intentie uitgesproken om de douane- en politiesamen-
werking met name op het gebeid van de misdaadbestrijding te versterken onder
meer via de verbetering van de uitwisseling van informatie. In artikel 18 in Titel
II aangaande de op lange termijn te treffen maatregelen is sprake van de opstelling
van regelingen inzake politiesamenwerking bij de voorkoming en opsporing van
strafbare feiten en van de eventuele  invoering van een achtervolgingsr echt. De
overeenkomst die in 1990 werd gesloten over de uitvoering van deze en andere
afspraken in het Schengen Akkoord heeft ontegenzeggelijk gezorgd voor een zekere
doorbraak in de organisatie  van de politiesamenwerking tussen de landen die zijn
aangesloten bij de Europese Gemeenschap. Zowel omdat er temidden van allerlei
soorten van samenwerking op politiegebied ook diverse vormen van grensover-
schrijdend operationeel politieoptreden mogelijk werden gemaakt als omdat dit
optreden aan vrij stringente voorwaarden en nationale controles werd onderworpen.
Hiermee herhaalde zich in zekere zin de geschiedenis, zij het dan op een grotere
schaal:  waar indertijd de afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen van de Benelux-landen het Benelux Verdrag 1962 en de Benelux
Overeenkomst 1969 had bewerkstelligd, daar bewerkste lligde een soortgelijke
ontwikkeling in de Europese (Economische) Gemeenschap de Schengen
Overeenkomst 1990. 

Via een protocol bij het Verdrag van Amsterdam is het zogenaamde Schengen-
acquis  later opgenomen in het kader van de EU. Wat dit acquis  omvat is in 1999
precies omschreven.21 Deze overeenkomst is hiermee geen rustig bezit. Al enige
tijd loopt er binnen de Raad namelijk een discussie  over de herziening van de
Schengen Overeenkomst 1990.. Daarenboven speelt deze overeenkomst een
belangrijke rol in de plannen om de bewaking van de bu itengrenzen van de lidstaten
van de EU op meer geïntegreerde voet te organiseren. Voorzover hier relevant
wordt hierna ook ingegaan op deze beide ontwikkelingen. 

Niet minder belangrijk is tenslotte dat de Schengen Overeenkomst 1990 mede
het uitgangspunt heeft gevormd voor enkele bilaterale  overeenkomsten tussen
zowel Nederland en Frankrijk als tussen Nederland en Duitsland die ook raken
aan het grensoverschrijdend optreden van hun respectievelijke politiediensten.
Deze overeenkomsten kunnen in dit verband natuurlijk  ook niet onbesproken
blijven. 

2.2.2 De relevante  bepalingen in de staande overeenkomst

Zoals gezegd heeft de overeenkomst betrekking op allerlei vormen van politiële
samenwerking. De regeling van die vormen van samenwerking waarbij  het gaat
om daadwerkelijke overschrijding van staatsgrenzen is grotendeels ondergebracht
in hoofdstuk 1 (‘Politiële samenwerking’) van Titel III (‘Politie en veiligheid’)
In dit hoofdstuk wordt niet expliciet gezegd wat onder zulke samenwerking moet
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worden verstaan en hoe zij zich verhoudt tot justitiële samenwerking die is geregeld
in hoofdstuk 2 waarvan het opschrijft luidt ‘Wederzijdse rechtshulp in strafzaken’.
In de Schengen Overeenkomst 1990 wordt – evenals  in het Europees Verdrag 1959
– dus ook nog een scherp ondersch eid gemaakt tussen politiële en justitiële
samenwerking. Met dit verschil  natuur lijk deze beide vormen van samenwerking
in deze overeenkomst tezamen worden beh andeld, terw ijl zij bij de totstandkoming
van dat verdrag juist van elkaar zijn gescheiden. Hierom is het niet verwond erlijk
dat in het hoofdstuk omtrent de wederzijdse rechtshulp  geen voorzieningen zijn
getroffen die rechtstreeks de politiële samenwerking raken. Artikel 39, lid 1, geeft
overigens impliciet aan waar de grens tussen beide vormen van samenwerking
ligt: voorzover verzoeken om bijstand naar nationaal recht niet zijn voorbehouden
aan justitiële autoriteiten en voorzover er geen dwangmiddelen hoeven te worden
toegepast;  in lid 2 wordt hieraan toegevoegd dat schriftelijke informatie  die wordt
uitgewisseld  slechts met toestemming van de zo-even genoemde autoriteiten van
de aangezochte staat kan worden gebruikt als bewijsmiddel. Artikel, lid 4, verschaft
Partijen de mogelijkheid  om nadere regelingen te treffen voor de politiële
samenwerking in grensgebieden.

De overeenkomst kent in totaal drie vormen van daadwerkelijke grensover-
schrijdende politiesamenw erking:  grensoverschrijdende observatie  (artikel 40),
grensoverschrijdende achtervolging (artikel 41) en gecontroleerde aflevering
(artikel 73). Daarnaast biedt artikel 47 Partijen de mogelijkheid om contactambtena-
ren te detacheren bij elkaar’s politiediensten. D e al bij al zeer uitvo erige regelingen
van deze vier samenwerkingsvormen worden hierna beknopt besproken. Waarbij
dient te worden aangetekend dat door het Uitvoerend Comité dat instond voor
de implementa tie van de overeenko mst, alleen nadere regels zijn gegeven omtrent
de detachering van contactambtenaren. Voor een  – in de praktijk – veel belangrijker
vorm van samenwerking als de grensoverschrijdende observatie  is dit vreemd
genoeg niet gebeurd.22

2.2.2.1 Grensoverschrijdende observatie

De grensoverschrijdende observatie  wordt minutieus geregeld in artikel 40. In
lid 1 wordt bepaald  dat ambtenaren (nader bepaald  in lid 4) van een Partij die in
het kader van een opsporingsonderzoek in hun eigen land een persoon observeren
die wordt verdacht van betrokkenh eid bij het plegen van een strafbaar feit dat
aanleiding kan geven tot uitlever ing, deze observatie  op het grondgebied van een
andere Partij mogen voortzetten wanneer die daartoe op grond van een tevoren
ingediend rechtshulpverzoek toestemming heeft gegeven. Dit verzoek dient te
worden toegestuurd aan een welbepaalde autoriteit  (aangeduid in lid 5). De
observatie dient desgevraagd te worden  overgedragen  aan ambtenaren van  de Partij
op wier grondgebied zij plaatsvindt.  In bijzonder spoedeisende gevallen, zegt lid
2, mag de observatie  onder bepaalde voorwaarden ook zonder zulk een tevoren
ingediend rechtshulpverzoek worden voortgezet.  Deze voorwaarden zijn dat de
Partij op wier grondgebied  de observa tie wordt voortgezet nog tijdens  de observa tie
in kennis wordt gesteld van de grensoverschrijding en dat zo spoedig mogelijk
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alsnog een rechtshulpverzoek wordt ingediend. De observatie  dient in dit geval
te worden afgebroken als de bedoelde Partij hierom vraagt of de toestemming vijf
uur na de grensoverschrijding nog niet is verleend. 

In lid 3 wordt een hele reeks algemene voorwaarden opgesomd: de
observerende ambtenaren zijn gebonden aan het recht van de andere Partij en
volgen de aanwijzingen van de plaatselijke autoriteiten op; behoudens noodgevallen
moeten zij voorzien van een document waaruit blijkt dat er toestemming is gegeven;
zij moeten altijd in staat zijn hun officiele functie aan te tonen; ook mogen zij hun
dienstwapen meevoeren (tenzij de andere Partij daartegen uitdrukkelijk  bezwaar
heeft gemaakt) en daarvan in geval van noodweer gebruik maken; zij mogen niet
binnentreden in woningen of niet voor het publiek toegankelijke plaatsen betreden;
zij mogen de te observeren persoon niet staande houden of aanhouden; van elk
optreden moeten zij verslag doen aan de autoriteiten van de andere Partij (waarbij
hun persoonlijke verschijning kan worden verlangd) en de autorite iten van de Partij
van wier grondgebied de ambtenaren afkomstig zijn moeten desgevraagd
medewerking verlenen aan nader onderzoek van de Partij op wier grondgebied
werd opgetreden, met inbegrip van gerechtelijke procedures.

2.2.2.2 Grensoverschrijdende achtervolging

Deze bevoegdhe id is al even uitvoerig geregeld in artikel 41. Conform lid 1 komt
zij er in hoofdzaak op neer dat ambtenaren van een Partij – wie dit kunnen zijn
is nader bepaald  in lid 7 – die in hun eigen land een persoon achtervolgen die op
heterdaad is betrapt bij het plegen van of deelneming aan een van de in lid 4
genoemde strafbare feiten – naar keuze van Partijen: hetzij strafbare feiten die
aanleiding kunnen geven tot uitlevering hetzij onder meer moord, doodslag,
verkrachting, opzettelijke brandsti chting,  gekwalificeerde diefstal,  mensen- en
drugshandel – bevoegd  zijn de achtervolging op het grondgebied van de andere
Partij voort te zetten wanneer de bevoegde autoriteiten van deze Partij om redenen
van spoed niet vooraf kunnen worden gewaarschuwd of niet tijdig ter plaatse
kunnen zijn om de achtervolging over te nemen. Grensoverschrijdende achtervol-
ging is evenwel ook mogelijk in het geval de betrokkene zich in voorlop ige
hechtenis  bevond of een gevangenisstraf onderging en zich door ontvluchting aan
de verdere tenuitvoerlegging daarvan heeft onttrokken. De achtervolgende
ambtenaren treden bij grensoverschrijding in contact met de autoriteiten van de
andere Partij. Zij dienen de achtervolging af te breken als deze zulks te verstaan
geeft. In beginsel houden die autoriteiten op verzoek van de achtervolgende
ambtenaren de betrokken persoon staande om zijn identiteit vast te stellen of om
zijn aanhoud ing te bew erkstelligen. Lid 2 biedt hen echter ook een keuzemogelijk-
heid: of zij leggen bij verklaring vast dat achtervolgende ambtenaren geen
bevoegdhe id tot staandehouding toekomt of zij geven in een verklaring aan dat
zij die wel hebben totdat ambtenaren van de andere Partij overgaan tot de
vaststelling van de identiteit dan wel tot de aanho uding.  

Lid 3 verplicht Partijen er daarenboven toe bij verklaring ofwel aan te geven
dat het achtervolgingsrecht naar plaats en tijd zonder beperking kan worden
uitgeoefend ofwel aan te geven dat het maar kan worden uitgeoefend binnen een
bepaalde zone of bepaald  tijdsbestek. In lid 5 wordt vervolgens een aantal
soortgelijke algemene voorwaarden opgesomd als in artikel 40, lid 3. Belangrijke
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afwijkingen zijn met name: achtervolging mag alleen over de landsgrenzen
plaatsvinden; de achtervolgende ambtenaren dienen als zodanig uiterlijk direct
herkenbaar te zijn (hetzij door een uniform of een armband of door voorzieningen
aan het voertuig); in het geval van aanhouding door achtervolgende ambtenaren
mogen dezen de betrokkene aan een veiligheidsfouillering onderwerpen, hem
tijdens de overbrenging handboeien aanleggen en door hem meegevoerde
voorwerpen in beslag nemen; na het optreden moeten zij zich melden bij de
plaatselijk bevoegde autoriteiten en zich op hun verzoek beschikbaar te houden
totdat duidelijkhe id is verkregen omtrent de toedracht van het optreden; de
betrokkene kan in beginsel door de plaatselijk bevoegde autoriteiten voor verhoor
worden opgehouden overeenko mstig de regels van nationaal recht. En in lid 6
tenslotte wordt de plaatselijke autoriteiten de bevoegdhe id gegeven om de
betrokken persoon die werd aangehouden – ongeacht zijn nationaliteit  – voor
verhoor op te houden overeenko mstig de regels van nationaal recht. Indien deze
niet de nationaliteit  heeft van de Partij op wier grondgebied hij is aangehouden
moet hij uiterlijk zes uren na zijn aanhouding – de uren tussen middernacht en
negen uur niet meegeteld  – in vrijheid worden gesteld, tenzij er voordien een
verzoek tot voorlop ige aanhouding ter fine van uitlevering is ontvangen.

De artikelen 42 en 43 bevatten met betrekking tot de grensoverschrijdende
ambtenaren zowel voor het geval van de grensoverschrijdende observatie  als voor
dat van de grensoverschrijdende achtervolging niet alleen een regeling voor hun
gelijkstelling aan ambtenaren van de andere Partij voor wat betreft strafbare feiten
die tegen of door hen mochten worden begaan maar ook een regeling van de
aansprakelijkheid voor de schade die zij veroorzaken op het grondgebied van deze
Partij.

2.2.2.3 Grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering

Van deze (grensoverschrijdende) opsporingsmethode is alleen sprake in hoofdstuk
6, het hoofdstuk betreffende de beheersing van de problematiek van de verdovende
middelen. Artikel 73, lid 1, legt de Partijen op om ervoor te zorgen dat bij illegale
handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen d e gecontroleerde aflevering
kan worden toegepast. Om deze methode in een concreet geval toe te kunnen passen
is voorafgaande toestemming van alle betrokken Partijen nodig (lid 2). In lid 3
wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de leiding en de bevoegdhe id tot ingrijpen
berust bij de autoriteiten van de Partij op wier grondgebied de actie plaatsvindt.

2.2.2.4 Grensoverschrijdende detachering van contactambtenaren

Artikel 47, lid 1, biedt Partijen de mogelijkheid  om bilateraal afspraken te maken
omtrent detachering – voor bepaalde of onbepaalde duur – van contactambtenaren
van de ene Partij bij politiediensten van de andere Partij. Lid 2 omschrijft het doel
van deze detach ering: de samenwerking tussen Partijen te bevorderen en te
bespoedigen, in het bijzonder door het verlenen van bijstand: in de vorm van
uitwisseling van informatie, bij de uitvoering van verzoeken om politiële en
justitiële rechtshulp  in strafzaken en ten behoeve van de taakuitoefening van de
autoriteiten belast met de grensbewaking aan de buitengrenzen. In lid 3 worden
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23 Zie de Decision of the Executive Commi ttee of 28 April 1999 on liaison officers, in: Council
of the European Union, The Schengen  acquis integrated into the European Union, p. 501-507.
Of de (vijf) Spaanse politiemensen die de Koninklijke Marechaus see op Schiphol bijstaan
bij de inperking van ‘een omvangrijke stroom illegalen uit Ecuador’ ook onder deze regeling
vallen is mij niet bekend. Zie het bericht hieromtrent in NRC-Handelsblad d.d. 14 mei 2003.
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duidelijk grenzen aan deze bijstand gesteld. Contactambtenaren hebben volgens
deze bepaling enkel een adviserende en assisterende taak, zij zijn ‘niet bevoegd
tot het zelfstand ig uitvoeren van  politiële maatregelen’, zij verstrekken  inlichtingen
en voeren hun opdrachten uit “in het kader van de instructies die aan hen zijn
gegeven door de (…) Partij waarvandaan zij afkomstig zijn en door de (…) Partij
waar zij zijn gedetacheerd, en zij rapporteren regelmatig aan het hoofd van de
politiedienst waarbij  zij zijn gedetacheerd. Tenslotte  biedt lid 4 Partijen de
mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van elkaar’s contactamb tenaren
in derde staten. 

Zoals hiervoor al werd aangegeven is de detachering van contactambtenaren
de enige vorm van samenwerking waaromtrent het Uitvoerend Comité ooit nadere
regels heeft gegeven. Bij besluit van 28 april 1999 werd met name gepreciseerd
welke taak zulke ambtenaren binnen het kader van artikel 47 kunnen vervullen
bij de uitvoering van taken in de sfeer van de bewaking van de buitengrenzen.
Ofschoon in de omschrijving van deze taken wel melding wordt gemaakt van
bijstand bij de bestrijding grensoverschrijdende misdaad wordt deze deeltaak in
de sfeer van de opsporing niet verder uitgewerkt in dit besluit.  In het algemeen
wordt wel nog eens onderstreept dat de activiteiten van deze ambtenaren ‘shall
be without prejudice to the sovereignty of the assisted State; its domestic  law and
administrative regulations should not be affected by the performance of their tasks’.
En hun uitvoering moet gebeuren in overeenstemming met het nationale  recht
van de staat waar men is gedetacheerd, conform de specifieke regelingen en
afspraken die eventueel in bilaterale akkoorden zijn vastgelegd, en in overeenstem-
ming met de autoriteiten van de andere Staat en de instructies die zij hebben
gegeven. De gast-staat moet zorgen voor de nodige  logistieke voorzieningen voor
de contactambtenaren.23

2.2.3 De discussie  over de herziening in de Raad van de EU

In het verlengde met name van het Verdrag van Amsterdam en de besluiten van
de Europese Raad in Tampere is er een discussie  op gang gekomen over de
herziening van de Schengen Overeenkomst 1990. Deze discussie  is vrij gecompli-
ceerd. Voor het doel van deze studie kan zij langs twee invalshoeken worden
besproken: de invalshoek van de grensoverschrijdende politiele samenwerking
en de invalshoek van de meer geintegreerde bewaking van de buitengrenzen van
de EU-staten.

In de sfeer van de grensoverschrijdende politiële samenwerking heeft het
debat zich tot op heden toegespitst op de uitwisseling van informatie. Het
daadwerkelijke grensoverschrijdende optreden van ambtenaren in de justitiële
sfeer is echter ook niet buiten beschouwing gebleven. Meer bepaald  zijn er
voorstellen ontwikkeld  om de grensoverschrijdende observatie  en de grensover-
schrijdende achtervolging niet langer te beperken tot grensovergangen over land
maar hen ook over het spoor, door de lucht en over het water mogelijk te maken.
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24 Zie Council of the European Union, ENFOPOL 2001, nrs. 60 en 75; 2002, nrs. 8, 12 en 99.
25 Council of the European Union, EU Schengen catalogue; external borders control, remval

and readmission; recommendations and best practices, Brussels: 2002, p. 34-37. Zie verder
ook het rapport van H. Pirker namens de Commissie Vrijheden  en Rechten  van het Europese
Parlement omtrent de voorstellen van de Europese Commissie aangaande een meer geïntegreerde
organisatie van de bewaking van de buitengrenzen: European Parliament, 10 december  2002,
A5-0449/2002, final,  p. 5, 9-11.
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Tot nu toe zijn deze voorstellen nog niet in een definitieve vorm gegoten. Evenmin
als de ideeën om de tactieken en technieken van grensoverschrijdende acties te
harmoniseren, de frequenties van de verbindingen en van de elektronische
opsporingsmiddelen, en de (overige) materiele middelen. 

Waarmee de traagheid van de besluitvorming omtrent deze kwesties allemaal
te maken heeft is niet duidelijk. Maar een van de redenen is dat er, ook blijkens
de stukken, nogal wat haken en ogen zitten aan hun oploss ing.24 Zo spelen bij
grensoverschrijdende acties door de lucht in diverse landen restrictieve regels
inzake de inzet van politievliegtuigen, gegeven de snelheid  van de operaties
problemen met de verkrijging van toestemming door justitiële autoriteiten en,
inderdaad, moeilijkheden bij de afstemming van apparatuur en uitrustin g.
Bovendien zouden sommigen de aanpak van zulke moeilijkheden gepaard willen
laten gaan met bijvoorbeeld verruiming van de gevallen waarin grensoverschrijden-
de acties mogelijk zijn, bijvoorbee ld tot inbreuken op de visserijw etgeving,  en
met de harmonisatie van de geografische grenzen waarbinnen grensoverschrijdende
observaties en achtervolgingen plaats kunnen vinden.

De vertraging wordt echter ook wel in de hand gewerkt omdat men – blijkens
dezelfde stukken – van deze gelegenh eid gebruik wil maken om problemen aan
te pakken die van doen hebben met doelen en vormen van grensoverschrijdende
samenwerking die in de bestaande overeenkomst niet voorkomen. Wat de doelen
betreft kan worden gedacht aan de onderl inge afstemming van de Schengen
Overeenkomst 1990 en ‘Napels  II’, de overeenkomst met betrekking tot de
samenwerking tussen de douanediensten. Bij de vormen gaat het onder meer om
de bescherming van politieambtenaren, tot in strafrechterlijke procedures toe, die
betrokken zijn geweest bij onderzoeken waarin gebruik werd gemaakt van speciale
politietechnieken als infiltratie.

Waar het gaat om de problematiek van de organisatie  van de bewaking van
de buitengrenzen is vooralsnog geen probleem gemaakt van het justitiële optreden
van politiemensen op het grondgebied van andere lidstaten, al dan niet in het
verband van de Schengen Overeenkomst 1990 respectieve lijk in het kader van
nadere akkoorden die op deze overeenkomst zijn geënt. Dit neemt niet weg dat
er in de desbetreffende stukken van de Europese instellingen wel wordt gezegd
dat in zulke akkoorden ook aandacht zou moeten worden geschonken aan de
bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. En wat betreft de manieren waarop
dat zou kunnen, worden vervolgens voorbeelden gegeven die, als ze zouden worden
gerealiseerd, met zich mee (zouden) brengen dat (ook) opsporingsambtenaren
onwillekeu rig betrokken zouden raken bij strafrechtelijke onderzoeken op het
grondgebied van andere staten. Hierbij kan worden gedacht aan ‘surveying and
investigating border-related crime, without limiting it to the close border area’,
aan de ‘set up specialised mu ltidisciplinary units for fighting border-related crime’
en tenslotte aan oprichting – op termijn – van een European Corps of Border
Guards. Dit soort ideeën verkeert evenwel nog in statu nascendi.25
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26 De tekst van dit memorandum luidt officieel  ‘Memorandum van overeenstemming inzake de
samenwerking op het terrein van politie, justitie en immigratie tussen de ministers van Justitie
van Belgie, Nederland en Luxemburg,  de ministers van Binnenlandse Zaken van Belgie en
Nederland en de minister van de Force Publique van Luxemburg.’ Hier is gebruik gemaakt
van een kopie van het origineel van dit memorandum.

27 Officieel  heet dit besluit ‘Besluit van de ministers in de Benelux in het kader van de strijd
tegen drugs’. Hier is eveneens geput uit een kopie van het originele  besluit.

28 Mededeling van betrokken ambtenaren. De stukken omtrent dit overleg zijn nog vertrouwelijk.
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2.2.4 De uitwerking van de overeenkomst in aanvullende akkoorden

In het nabije verleden zijn er mede op basis van het Benelux Verdrag 1962 en de
Schengen Overeenkomst 1990 diverse memoranda getekend respectievelijk
akkoorden gesloten tussen Nederland en de omringende landen waarin ook
grensoverschrijdende politiesamenwerking een rol speelt. Hierbij kan in de eerste
plaats worden verwezen naar de afspraken die in dit kader zijn gemaakt tussen
Nederland, België en Luxemb urg. In de tweede plaats moet aandacht worden
geschonken aan het Nederlands-Franse akkoord betreffende hun onder linge
samenwerking inzake politie en veiligheid. En in de derde plaats hoort hier een
bespreking thuis van de aanvullende overeenkomst die Nederland en Duitsland
op politiegebied hebben gesloten.

2.2.4.1 De nadere regeling van de politiesamenwerking in de Benelux

Zo tekenden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Benelux-
landen op 4 juni 1996 te Senningen een ‘memorandum van overeenstemm ing’
inzake de structure ring van hun  onderlinge samenwerkin g op het terrein  van politie,
justitie en immigratie. Ofschoon het onder meer de bedoeling was om de
grensoverschrijdende achtervolging en observatie te optimaliseren heeft dit streven
tot op de dag van vandaag niet bijster veel opgeleverd.26 Een stap verder ging het
besluit van de ministers van Justitie van de drie Benelux-landen d.d. 21 december
1993 ‘in het kader van de strijd tegen drugs’. In dit besluit gingen zij akkoord met
een regeling van de politie-informatie-uitwisseling (op basis van artikel 39 van
de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 1990) in de grensregio Limburg-Zuid,
België en Luxemburg ‘ten behoeve van de gezamenlijke aanpak van het
drugstoerisme op de lijn Maastricht, Luik, Luxemburg’. Verder stemden zij ermee
in dat de politieautoriteiten afspraken maakten over het opzetten en afstemmen
van politiële acties, het vergaren van bewijsmateriaal en ‘het op ad hoc basis of
structureel opzetten van gecombineerde politieteams in zaken met een gemeen-
schappelijke doelstelling’. Tot een heuse uitwerking van deze afspraken in de vorm
van concrete  regelingen aangaande daadwer kelijk grensoverschrijdend optreden
in de justitiële sfeer is het echter nog niet gekomen.27 Overleg hieromtrent werd
niet zo lang geleden – in februari 2002 – wel opnieuw opgestart in het kader van
Nederlands/Belgisch overleg over de intensivering van de samenwerking tussen
beide landen in de sfeer van de openbare orde en veiligheid, in het bijzonder waar
het gaat om problemen op dit gebied in de gemeenschappelijke  grensstreek.28

Zover kwam het wel in het verdrag dat Nederland en België op 26 april 1999
hebben gesloten ‘inzake grensoverschrijdend politieoptreden ter handhaving van
de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor
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29 Tb, 1999, nr. 87.
30 Dit akkoord is met bijlagen gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 81, d.d. 29 april 1998.
31 We gaan hier voorbij aan de merkwaardige politieke omstandighed en waarin dit akkoord werd

ondertekend.
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landen teams in het jaar 2000’.29 In dit verdrag – dat deels werd gesloten op basis
van het verdrag van de Raad van Europa van 1985 inzake gewelddadigheden rond
sportwedstrijden en deels op grond van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst
1990 – werd aan grensoverschrijdende politie-eenheden en grensoverschrijdende
politieambtenaren een aantal bevoegdheden gegeven, maar zoals uit de titel van
dit verdrag al kan worden opgemaakt,  ging het hierbij om bestuurlijke politiebe-
voegdheden en niet om justitiële politiebevoegdheden,  met name om de beveiliging
of bescherming van personen voort te zetten, om te patrouilleren en te controleren
en om een terrein te doorzoeken. Hiero m kan ook dit verdrag hier gevoeglijk buiten
beschouwing blijven.

2.2.4.2 De afspraken tussen Nederland en Frankrijk aangaande de onder linge
politiesamenwerking

Niet zoveel anders is het op het eerste oog met het ‘Akkoord betreffende
samenwerking op het gebied van politie en veiligheid tussen de regering van de
Franse Republiek en de regering van Nederland’.30 Toch bevat dit akkoord, dat
op 20 april 1998 te Den Haag werd ondertekend door de Franse minister van
Binnenlandse Zaken en de Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken Justitie ,
wel bepalingen die wijzen op samenwerking in de sfeer van grensoverschrijdend
justitieel politieoptreden.31 Dit is natuurlijk niet gek want het werd onder meer
gesloten ‘om de bestrijding van de drugshandel en alle vormen van georganiseerde
criminaliteit  te versterken’ en in het bijzonder om de ‘operationele  politiesamenwer-
king te versterken op alle gebieden van gemeensch appelijk belang en met name
inzake de bestrijding van drugs en de georganiseerde criminaliteit  evenals  de
financiële criminaliteit, van illegale immigratie (…), van terrorisme, van het geweld
in de steden en van het geweld rond sportwedstrijden’.  

Niettemin  is het zo dat die operatione le samenwerking ook voor dit akkoord
hoofdzake lijk bestaat uit (een betere organisatie van) de  uitwisseling van  informatie
via de bestaande kanalen, hetzij verbindingsofficieren hetzij Schengen, Europol
en Interpol.  Slechts hier en daar wordt tussen de regels door gesuggereerd,
bijvoorbee ld in artikel 6, dat onder omstandigheden de samenwerking ook
daadwerkelijke grensoverschrijdende vormen kan  aannemen. Dat dit ook werkelijk
een van de bedoelingen van het akkoord is blijkt eigenlijk pas uit bijlage 2
(betreffende de operation ele samenwerking). Onder punt 2 wordt hier namelijk
gesproken van ‘gemeenschappelijke  acties’ die verder gaan dan de uitwisseling
van informatie. Onderdelen van deze acties zijn immers ook de opstelling van
draaiboeken, de formulering van operatione le doelstellingen en de uitwerking van
praktische modaliteiten. En zulke acties kunnen worden ondernomen tegen bepaalde
vormen van misdaad of tegen bepaalde types van misdadigers. In het bijzonder
wordt gedacht aan drugshandel, mensenhandel en illegale handel in kunstvoorwer-
pen. Tevens wordt niet uitgesloten om gemeenschappelijke interdisciplina ire acties
te ondernemen hetzij in een beperkt geografisch gebied, hetzij gericht op een
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32 Dit akkoord werd in 2001 op kousevoeten geëvalueerd door de inspecties van de Nederlandse
en de Franse politie. Zie R. Beumer, S. Paquy e.a., Akkoord bevonden, Den Haag: Inspectie
Politie – IHESI 2001.

33 Hier wordt gebruik gemaakt van de notulen van de ‘Bijeenkomst Nederland-Frankrijk inzake
gemeenschappelijk team, Den Haag, 27 november 2000’.

34 Hetgeen volgt is gebaseerd op een kopie van de originele tekst van het besluit, mij bezorgd
door J.M. Frijters, coordinator van ‘Operations International Hazeldonk’.

35 Zie omtrent dit besluit ook de brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede
Kamer d.d. 12 maart 2003 en zijn antwoorden  van dezelfde dag op vragen van de Kamer
hierontrent.
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specifieke doelgroep, in terreinen, op luchthavens of op wegen. Hierbij wordt
duidelijk gedoeld op acties van het type ‘Victor’ en ‘Hazeldonk’.

Natuurlijk valt bij dit akkoord op dat met geen enkel woord wordt gerept
over de positie van de opsporingsambtenaren die deelnemen aan bedoelde
gemeenschappelijke  acties of aan andere vormen van operationele samenwerking.
Dit is wel gebeurd in de besprekingen aangaande initiatieven om de intenties van
het onderhavige akkoord in daden om te zetten.32

Hierbij kan in de eerste plaats worden gewezen op het overleg tussen Frankrijk
en Nederland dat in november 2000 plaatsvond om de voorwaarden te bespreken
waaronder gemeenschappelijke politieteams kunnen worden gevormd om criminele
organisaties te bestrijden die betrokken zijn bij de internationale drugshand el.33

De betrokkenen kwamen tot de conclusie  dat het – in afwachting van het komende
EU Verdrag op de wederzijdse rechtsh ulp (zie hierna) – weliswaar nog ontbreekt
aan een specifieke verdrags matige grondslag voor het opzetten van zulke teams,
maar dat het Europees Verdrag 1959 (artikel 4), de Schengen Uitvoeringsovereenk-
omst 1990 (artikelen 39, 40 en 46) en de Overeenkomst tot oprichting van een
Europese Politiedienst van 1995 (Europol Overeenk omst) toch wel al mogelijkhe-
den bieden om een of meerdere van die teams in te stellen. Het nadere overleg
over de verdere concretisering van dit plan is echter in het ongerede geraakt door
de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de afspraken die hierop door
de beide landen zijn gemaakt omtrent hun politiële samenwerking bij de bestrijding
van het (islamitisch) terrorisme. 

In de tweede plaats moet worden gewezen op het besluit van de Nederlandse
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 24 oktober 2002 betreffende
de ondersteuning – met een subsidie  uit het EU Oisin-II programma – door 4 met
name genoemde Franse opsporingsambtenaren van Nederlandse opsporings-
ambtenaren ‘in het kader van de bestrijding van drugstoerisme tussen Frankrijk
en Nederland’ voor de periode 23 oktober 2002-31 augustus 2003.34 In de
overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit en in artikel II wordt klip
en klaar gesteld dat deze opsporingsambtenaren geen opsporin gsbevoegdh eid
hebben (met uitzondering van de aan een ieder toegekende bevoegdheden
aangegeven in de artikelen 53,55 en 95 Sv), dat zij tijdens hun taakuitvoering op
Nederlands grondgebied ‘onder gezag van de bevoegde Nederlandse officier van
justitie staan’ en dat zij ‘alleen onder toezicht en op aanwijzing van Nederlandse
opsporingsambtenaren’ zullen handelen. Bij de besp reking van de manieren waarop
Nederland aanvullend het optreden van buitenlandse opsporingsambtenaren heeft
genormeerd zal uitvoeriger op dit besluit  worden ingegaan.35
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door de betrokken delegaties van de beide landen.
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2.2.4.3 De nadere regeling van de politiesamenwerking tussen Nederland en
Duitsland 

Nederland en Duitsland sloten in 197 9 een overeenkomst om het Europees Verd rag
1959 aan te vullen en de toepassing ervan te vergemakkelijken, de zogenaamde
overeenkomst van Wittem.36 In deze overeenkomst die op 30 januari 1983 voor
Nederland in werking trad, werd geen regeling getroffen voor grensoverschrijdend
optreden van opsporingsambtenaren, zoals eerder al werd opgemerkt.  In artikel
V wordt enkel bepaald  dat artikel 4 van het Europees Verdrag 1959 strikter zal
worden uitgevoerd. De mogelijkheid  – voor autoriteiten en andere betrokkenen
uit de verzoekende staat – om aanwezig te zijn bij de uitvoering van een
rechtshulpverzoek in de aangezoch te staat is hier vervangen door een recht op
aanwezighe id voor alle betrokkenen. Dit was al bij al natuurlijk  slechts een
minimale  uitbreiding van het Europees Verdrag 1959. Bovendien steekt zij
bijzonder schril af tegen de naar verhouding veel ruimere politieke ambities die
in 1985 – slechts enkele jaren na (de inwerkingtreding van) de Overeenkomst van
Wittem – werden neergele gd in het Schengen Akkoord en enkele jaren nadien
werden omgezet in de praktische bepalingen van de Schengen Overeenkomst 1990.

In aanvulling op deze laatste overeenkomst sloten Nederland en Duitsland
in 1996 wel een overeenkomst waarin ook de daadwerkelijke politiële samenwer-
king in hun beider grensgebied op een aantal punten nader wordt geregeld.37 Een
groot aantal van de bepalingen in deze overeenkomst heeft betrekking op een betere
organisatie  van de uitwisseling van informatie, niet alleen opera tionele informatie,
maar ook informatie  over organisatie, bevoegdheden en uitrusting bijvoorbeeld.
Er zijn er echter ook die handelen over meer operation ele vormen van grensover-
schrijdend optreden. 

Hierbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan het treffen van de nodige
administratieve voorzieningen die de toepassing van de grensoverschrijdende
observatie en grensoverschrijdende achtervolging moeten vergemakkelijken zoals
die zijn omschreven in de Schengen Overeenkomst 1990. 

In de tweede plaats zijn er enkele maatregelen getroffen om in bijzondere
gevallen de coördina tie van het politieoptreden in het grensgebied te verbeteren.
Artikel 5 maakt het in dit verband mogelijk om tijdelijk contactambtenaren in het
buurland te detacheren. Deze ambtenaren mogen evenwel ‘uitsluitend adviserende
of informatieve functies zonder executieve bevoegdheden’ vervullen.

Ten derde bevat artikel 9 ruimte voor grensoverschrijding die op grond van
de verkeersomstandigheden noodzake lijk is. Deze nieuwe vorm van politiële
grensoverschrijding is evenwel beperkt:  politieambtenaren mogen slecht op het
grondgebied van het buurland rijden ‘tot aan de volgende mogelijkheid  te keren
om het eigen grondgebied weer te kunnen bereiken’.

Artikel 12, lid 1, bepaalt  uitdrukkelijk voor al de voorgaande vormen van
grensoverschrijdende samenwerking dat de betrokken ambtenaren  in beginsel hun
dienstpistool en wapenstok mogen meenemen maar dat het gebruik ervan is
gelimiteerd tot het geval ‘van noodweer,  het gebruik van het dienstpistool
uitsluitend in geval van gevaar voor lijf en leden’. In het tweede lid wordt daaraan
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toegevoegd dat andere dan de lid 1 genoemde dienstwapens ook mogen worden
meegevoerd ‘indien zij op het eigen grondsgebied niet veilig kunnen worden
afgelegd  en opgeborgen’. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het
meevoeren van traangas.

In artikel 13, lid 3, wordt verder de mogelijkheid  geschapen dat over en weer
ook ‘bij politieoptreden in te zetten middelen en begeleidend personeel kunnen
worden uitgeleend voorzover dit voor het politieoptreden  van nut is’. Deze regeling
kan worden beschouwd als een tweede vorm van vernieuwing van het samenstel
van afspraken dat in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 1990 omtrent
grensoverschrijdend politieoptreden werden gemaakt. Het feit dat het hier om
ondersteunend optreden gaat doet daar niets aan af. Bij dat ondersteunend
‘personee l’ kan het t rouwens heel  goed ook gaan om executieve politieambtenaren.
Denk bijvoorbee ld aan de chauffeurs van bijzondere voertuigen.

Daarenboven kent de overeenkomst enkele bepalingen die he t mogelijk maken
om nadere afspraken te maken over nog andere operationele vormen van
grensoverschrijdende politiesamenwerking. Artikel 15 biedt ruimte voo r het treffen
van een regeling voor de inzet van luchtvaartuigen ‘waarin  rekening wordt
gehouden met het spoedeisend karakter van politieoptreden’. Artikel 18, lid 1,
geeft aan dat er eigenlijk kan worden gepraat over n’importe  welke mogelijkheden
om de politiële samenwerking verder te ontwikkelen, te verbeteren en te
intensiveren. In het tweede lid wordt deze bereidheid  tot nader overleg in die zin
gepreciseerd dat er na de ondertekening van deze overeenkomst onmidde llijk zal
worden onderha ndeld over een aanvullende overeenkomst ‘met het oog op de
regeling van andere kwesties in verband met de grensoverschrijdende politiële
samenwerking’. Meer in het bijzonder wordt daarbij melding gemaakt van ‘de
vastlegging van structuren voor het verstrekken van informatie  en de coördina tie
van het optreden op het terrein van de grens- en spoorwegpolitie’.

Deze laatste mogelijkheid  tenslotte is ondertussen benut op grond van een
‘Protocol over de samenwerking tussen de Bundesgre nzschutz  en de Koninklijke
Marechaussee in het grensgebied’ dat werd opgemaakt op 27 april 1998. Dit
protocol maakt het onder meer mogelijk om gemeenschappelijke  patrouilles en
controles te houden in het grensgebied. Deze mogelijkheid  wordt ondertussen
daadwe rkelijk benut conform de modaliteiten die zijn vastgelegd  in de ‘Afspraak
tussen de Bundesgrenzschutz en de Koninklijke Marechaussee over het verbeteren
van de samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied door het inzetten van
gezamenlijke patrouilles’ d.d. 27 april 1998. Concreet houdt zij in dat er tegenwoor-
dig van Denekamp tot Echt, zonodig 24 uur per dag, aan weerszijden van de grens
door de Koninklijke Marechaussee tezamen met de Bundesgre nzschutz  gemeen-
schappelijke patrouilles uitgevoerd (kunnen) worden in het kader van het mobiele
vreemdelingentoezicht. 38 Meer specifiek dienen deze patrouilles ook tot het
bestrijden van illegale immigratie en mensensm okkel. In de genoemde ‘afspraak’
is evenwel onder punt 5 uitdrukkelijk  vastgelegd  dat de ambtenaren van de
Bundesgrenzschutz en de Koninklijke Marechaussee ‘hun bevoegdheden en taken
elk (ontlenen) aan hun eigen nationale  recht en aan de bestaande bilaterale
overeenkomsten’. 39
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In aansluiting op deze beschrijving van de al bij al heel restrictieve uitwerking
van de Duits-Nederlandse overeenkomst van 1996 moet worden gewezen op het
feit dat er momenteel wordt gewerkt aan een ‘Verdrag tussen het Koninkrijk  der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het grensoverschrijdend
politieoptreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid alsmede de
grensoverschrijdende strafrechtelijke samenwerking.’ In dit verdrag wordt in het
verlengde van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst enerzijds ruimte gemaakt
voor (hulp bij) de uitvoering van observatie  en infiltratie door politiemensen van
de ene staat op het grondgebied van de andere staat. Anderzijds wordt er evenwel
ook voorzien in de bevoegdheid van de grensoverschrijdende ambtenaar om ingeval
van ontdekking op heterdaad ‘de verdachte  aan te houden’ en in de bevoegdhe id
om de voor inbeslagneming vatbare voorwerpen die de verdachte  met zich voert,
in beslag te nemen, onder de verplichting om de aangehouden verdachte  en de
eventueel in beslag genomen voorwerpen over te leveren aan een politieambtenaar
of andere autoriteit  van de gaststaat. Deze voorziening biedt weliswaar ook geen
ruimte voor zelfstandig justitieel optreden van (Duitse respectievelijk Nederlandse)
politiemensen op het grondgebied van Nederland respectieve lijk Duitsland, maar
zij verschaft hen voor het eerst wèl formeel eigen (ingrijpende) bevoegdheden
die normaal alleen toekomen aan politieam btenaren van het eigen land op het eigen
grondgebied. Dit kan een doorbraak in de bestaande verhoudingen worden
genoemd, ook al verwerven de politieambtenaren die de onderhavige bevoegdheden
aanwenden, daardoor nog niet automatisch de status van opsporingsambtenaar
(naar gelang het recht van de vreemde staat (Nederland dan wel België) waarin
deze ambtenaren verblijven). Met de toekenning van zulke bevoegdheden aan
buitenlandse politieambtenaren wordt immers beslist een stukje van de eigen
soevereinite it prijsgegeven.

2.2.5 Besluit

Het zal duidelijk zijn dat het ‘politied eel’ van de Schengen Overeenkomst 1990
en de overeenkomsten die hierop voortbouwen voor een gedeelte zijn gebaseerd
op de regelingen die reeds waren getroffen in het Benelux Verdrag 1962. Voor
de regeling van de grensoverschrijdende achtervolging geldt dit zonder meer. En
– afgeleid hiervan – ook voor de regeling van de grensoverschrijdende observatie;
hiermee kwam er een eind aan de onduidelijkheid op dit punt in het genoemde
Verdra g. De gecontroleerde aflevering daarentegen is duidelijk een nieuwigheid,
ontleend aan het verdrag van de Verenigde Naties van 1988 tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen. En nieuw is ook de grensover-
schrijdende detachering van contactambtenaren: ook zij komt in het Benelux
Verdrag 1962 niet voor. Bovendien mag worden onderstreept dat het Benelux
Verdrag 1962 in combinatie  met de Schengen Overeenkomst 1990 dus heel wat
verder gaan in het operationaliseren van de internationale politiesamenwerking
op strafrechtelijk  gebied dan het geval is in het Europees Verdrag 1959 en het
voorstel van de Raad van Europa van april 2002 voor een allesomvattend rechts-
hulpve rdrag.  

Zeker zo belangrijk als de toename van de vormen waarin operation ele
politiële samenwerking op grond van de onderhavige verdragen mogelijk is, is
de toenemende normering van het justitiële politieoptreden waar het in deze
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verdragen om gaat. In de Schengen Overeenkomst 1990 wordt niet alleen veel
uitvoeriger dan in het Benelux Verdrag 1962 gepreciseerd wat de achtervolging
en de observatie  zelf mogen inhouden maar worden ook veel gedetailleerder dan
in dit verdrag de voorwaarden opgesomd waaronder deze acties mogen plaatsgrij-
pen. Dit wijst erop dat de graad van normering van een bepaald optreden niet alleen
afhankelijk  is van de mate waarin dit optreden raakt aan de soevereiniteit van sta ten
maar ook van het (toenemend) aantal staten dat is betrokken bij het sluiten van
verdragen over dergelijk optreden. En dit is niet onbegrijpelijk: hoe meer staten
hierbij zijn betrokken des te meer verschillende rechtsstelse ls moeten op een en
dezelfde noemer worden gebracht.  De rudimentaire regeling voor de grensover-
schrijdende gecontroleerde aflevering in de Schengen Overeenkomst 1990 laat
evenwel zien dat zulke vaststellingen niet al te vlug mogen worden gegenera liseerd.

Maar de toename van het aantal vormen van grensoverschrijdend optreden
en de groeiende complexi teit van hun normering mogen zeker niet uit het oog doen
verliezen dat noch in het Benelux Verdrag 1962 en de Schengen Overeenkomst
1990 noch in de verdergaande bilaterale overeenkomsten die hierop zijn gebaseerd
de soevereinite it van de betrokken staten ook maar in het minste wordt aangetast.
Dit blijkt direct uit het feit dat zowel die vormen van optreden als hun wijze van
normering geheel in het teken staan van samenwerking tussen soevereine staten
en indirect uit het feit dat er in de betrokken verdragen geen sprake is van de
overdracht van bevoegdheden aan buitenlandse politieambtenaren. Noch expliciet
noch impliciet.  Politieambtenaren die over de territoriale grenzen van een bepaald
land optreden, worden daardoor al helemaal geen opsporingambtenaren van dat
betrokken land. Zij kunnen alleen binnen het raam van de gemaakte afspraken
opsporingshandelingen op zijn grondgebied verrichten respectieve lijk daar
deelnemen aan zulke handelingen. Daarenboven valt alles wat zij doen vroeg of
laat primair onder de verantwoo rdelijkheid  van de autoriteiten van dat land. Van
ruimte voor zelfstandig optreden op het grondgebied van een andere Partij is geen
sprake. De bilaterale overeenkomsten tussen Nederland en Frankrijk enerzijds
en Duitsland anderzijds demonstreren dit in zekere zin nog duidelijker dan de
verdragen waarop deze overeenkomsten zijn gebaseerd. In de toekomst zou in
deze traditioneel starre situatie niettemin enige verandering kunnen optreden. De
lopende onderhandelingen tussen Duitsland en Nederland over een bilateraal
verdrag inzake grensoverschrijdend politieoptreden wijzen hierop. Die bieden
in elk geval enig zicht op de (tijdelijke) toekenning van bepaalde (ingrijpende)
bevoegdheden in de strafrechtelijke sfeer aan buitenlandse politiemensen die zij
onder bepaalde voorwaarden kunnen uitoefenen.

Tot slot moet worden betreurd dat er slechts sporadisch empirisch onderzoek
is gedaan naar de mate waarin en de wijze waarop de politiële samenwerking zoals
die is geregeld in het raam van het Benelux Verdrag 1962, de Schengen Overeenk-
omst 1990 en de bijbehorende bilaterale regelingen wordt gepraktiseerd. Daardoor
bestaat er zeker voor buitenstaanders  geen goed beeld van de mogelijkheden, de
beperkingen en de dilemma’s die de desbetreffende bepalingen in de praktijk met
zich meebrengen. Ook maakt deze onwetendheid  het moeilijk om aan te geven
op welke punten precies aanpassing respectievelijk verruiming van de mogelijkhe-
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40 Zie voor dit onderzoek onder meer F. Claus, Grensoverschrijdende politiële bevoegdheden,
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Freiburg: Edition Iuscrim 1999; M. den Boer en A. Spapens (red.), Investigating organised
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rechtspo sitionele  problemen die zijn gerezen bij de uitvoering van de gemeenschappelijke
patrouillegang door Bundesgrenzschutz  en Koninklijke Marechaus see, geven aan dat in bedoeld
onderzoek dit soort van organisatorische problemen zeker ook niet uit het oog mag worden
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geledingen van de Koninklijke Marechauss ee (mij bezorgd door mr. C. Kuijs, hiervoor
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41 Vgl. C. Fijnaut, ‘Het politiebeleid van de Europese Unie’, in G. Corstens en M. Groenhuijsen
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den tot samenwerking is geboden en hoe het beste kan worden beantwoord  aan
deze behoefte.40

2.3 De ontplooiing in het kader van de Europese Unie

Traditioneel is het zo dat de EG geen bemoeienis heeft met de samenwerking tussen
de algemene politiediensten van de lidstaten op strafrechtelijk  gebied. Het EG-
verdrag bood hiervoor trouwens geen enkele basis. In de loop der jaren is er echter
ook op dit punt wel enige wijziging opgetreden in de verhouding tussen de EG
en haar lidstaten. Deze wijziging heeft zich met name voorgedaan onder druk van
het aanslepende vraagstuk van de bestrijding van de fraude tegen de financiële
middelen van de EG. Omdat zij onder meer heeft geleid tot de oprichting van een
politiedienst in de omgeving van de Europese Commissie  dient in het kader van
deze studie ook enige aandacht aan te worden geschonken aan deze kant van het
EG-Verdrag.  Dit gebeurt in hetzelfde chapiter als waarin ook de hier relevante
bepalingen van het Verdrag van de Europese Unie worden besproken omdat sinds
het Verdrag van Amsterdam het ondersch eid tussen de Gemeenschap – de
zogenaamde Eerste Pijler –, de Tweede Pijler (politiele en justitiele samenwerking)
en de Derde Pijler (buitenlands beleid en veiligheidsbeleid) van de EU snel aan
het vervagen is en in de nabije toekomst waarschijnlijk geheel zal verdwijnen omdat
de beide instellingen in het kader van een en hetzelfde grondwettelijke verdrag
aangaande Europese Unie met elkaar zullen worden versmolten.41 Op politiegeb ied
komt deze grensvervaging nog het best tot uitdrukking in het feit dat Titel IV van
het EG-Verdrag (artikelen 61 en verder), ingelast bij het Verdrag van Amsterdam,
de Raad opdraagt om met het oog op de verwerkelijking van  de ruimte van  vrijheid,
veiligheid en rechtvaard igheid allerhande maatregelen te treffen in de sfeer van
het vrije verkeer van personen. Bij deze maatregelen gaat het onder meer om de
voorkoming en bestrijding van criminaliteit  conform artikel 31 onder e) VEU en
de politiele en justitiele samenwerking in strafzaken conform de artikelen 30 en
31 van hetzelfde verdrag.  En hoezeer deze samenwerking en met name de
grensbewaking in elkaar grijpen is de afgelopen tijd gebleken in het debat over
de voorstellen van de Europese Commissie aangaande het zogenaamde geintegreer-
de management van de buitengrenzen van de EU w aarop hiervoor bij de bespreking
van de herziening van de Schengen Overeenkomst 1990 al werd ingegaan. Zoals
daar reeds werd aangegeven is in deze voorstellen onder meer sprake van de
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vorming van ‘specialised multidisciplinary units fighting border-related crime’
en op termijn van de oprichting van een European Corps of Border Guards.42

De meeste aandacht zal hierna evenwel uitgaan naar het nog bestaande
Verdrag betreffende de Europese Unie. En met reden, want het is in het kader van
dit verdrag dat ook de politiële samenwerking tussen de lidstaten van de
Gemeen schap/Un ie werkelijk tot bloei is gebracht,  juist ook op strafrechtelijk
gebied. Dit heeft zich ook gemanifesteerd in allerhande initiatieven om de
grensoverschrijdende operation ele politiesamen werking uit te breiden en uit te
diepen. De bespreking van deze initiatieven zal hierna in vier opeenvolgende
stappen gebeuren. Eerst zal worden ingegaan op de hier relevante  bepalingen van
dit verdrag zelf en op de wijzigingen die zij in de loop der jaren hebben ondergaan.
Vervolgens worden de beleidsplannen besproken die niet alleen achter deze
wijzigingen schuilgaan maar ook hun implementa tie aandrijven. In de derde plaats
wordt aandacht geschonken aan de Europol Overeenkomst 1995 die hiervoor reeds
werd aangestipt,  althans aan de bepalingen in deze overeenkomst die te maken
hebben met mogelijks daadwe rkelijk operationeel optreden van medewerke rs van
Europol op het grondgebied van de lidstaten; niet alleen aan deze bepalingen in
de huidige  overeenkomst zelve overigens maar ook aan de wijzigingen die zij op
termijn zullen ondergaan. In de vierde plaats wordt kort de taak van Eurojust in
dit verband besproken. En in de laatste plaats is het de beurt aan de relevante
onderdelen van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp  in
strafzaken van 2000.

Het derde en laatste belangrijke deel van dit hoofdstuk is gewijd aan een
bespreking van de plannen inzake de hervorming van de Europese Unie. Dit met
het oog op de vraag: welke toekomst is de grensoverschrijdende justitiele
politiesamenwerking in deze plannen beschoren? Eerst zullen de opvattingen
worden besproken die terzake naar voren zijn gebracht in de schoot van de
Europese Conventie. Vervolgens zal worden bezien welke de tegenwo ordige
opvattin gen van de Europese Commissie op dit punt zijn. En ter afronding zal
worden ingegaan op het recente  voorstel van het voorzitterschap van de Europese
Conventie  aangaande de onderhavige kwestie.

2.3.1 Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (1956)

2.3.1.1 De grondslag voor grensoverschrijdende politiële samenwerking in het
verdrag

Het is hier niet de plaats om de geschieden is van de bestrijding van de EG-fraude
te schrijven. Relevant is wel om in herinnering te roepen dat in 1988 in de schoot
van de Europese Commissie werd overgegaan tot de vorming van een eenheid
– UCLAF (Un ite de la coordination de la lutte anti-fraude) – die, zoals de benaming
zegt, moest instaan voor de coördina tie van de fraude bestrijd ing, deels binnen
de Commissie, deels tussen de Commissie  en de lidstaten. Juist ook omdat de
positie van de Commissie zelf op dit punt niet erg duidelijk was kon er ook moeilijk
sprake zijn van een statuut voor (de medewerkers  van) deze eenheid. Deze
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duidelijkhe id ontstond voor een stuk op grond van de uitspraak van het Hof van
Justitie in de zogenaamde Griekse maïs-zaak. Hierin overwoog het Hof onder meer
dat de lidstaten ‘must ensure in particular that infringements  of Commun ity law
are penalized under conditions, both procedural and substantive, which are
analogous to those applicable  to infringements  of national law of a similar nature
and importance and which, in any event, make the penalty effective, proportionate
and dissuasive’43

Deze beslissing leidde bij de herziening van het EG Verdrag ter gelegenheid
van het Verdrag van Maastricht tot de invoering van een artikel 209 A hetwelk
in het eerste lid zei dat de lidstaten ter bestrijding van de fraude ten nadele van
de financiële  belangen van de Gemeenschap dezelfde maatregelen moeten nemen
als die welke zij nemen ter bestrijding van de fraude waardoor hun eigen financiële
belangen worden geschaad. Lid 2 vervolgde met de opdracht aan de lidstaten om
hun optreden tegen de EG-fraude te coördineren en daartoe met de hulp van de
Commissie  een nauwe en geregelde samenwerking tussen hun bevoegde diensten
te organiseren.

Via het Verdrag van Amsterdam werd dit artikel vervangen door het veel
uitgebreider artikel 280. In dit artikel speelt de samenwerking tussen de Europese
Commissie  en de lidstaten bij de bestr ijding van onderhavige fraude een be langrijke
rol. Lid 1 draagt  zowel de Gemeenschap als de lidstaten op om fraude en andere
onwet tige activiteiten te bestrijden waardoor de financiële belangen van de
Gemeenschap worden geschaad. Dan volgt in lid 3 wederom de verplichting tot
onder linge samenwerking bij hun bestrijding: ‘Onverminderd de andere bepalingen
van dit Verdrag coordineren de lidstaten hun optreden om de financiele  belangen
van de Gemeenschap tegen fraude te beschermen. Zij organiseren daartoe samen
met de Commissie  een nauwe en geregelde samenwerking tussen de bevoegde
autoriteiten.’ En vervolgens draagt lid 4 de Raad op om op het vlak van de preven tie
en repressie  van die fraude de nodige  maatregelen te nemen ‘om in de lidstaten
een doeltreffende en gelijkwaa rdige bescherming te bieden’. Met de niet
onbelangrijke toevoeging in dit verband: ‘Deze maatregelen hebben geen
betrekking op de toepassing van het nationale strafrecht of de nationale rechtsbede-
ling.’

Dit samenstel van bepalingen is zeker ook bedoeld om het grensoverschrijdend
justitieel politieoptreden tussen lidstaten bij de bestrijding van EG-fraude te
bevorderen. En dus is het van belang om na te gaan of in de regelingen die op
artikel 209A/280 EG Verdrag zijn gebaseerd, ook daadwerkelijk plaats is ingeruim d
voor vormen van zulk optreden. Daarnaast dient te worden onderzocht of hierbij
ook een rol is weggelegd voor de medewerkers  van UCLAF of – sinds de
transforma tie van deze dienst in 1999 tot Office de la Lutte Anti-fraude (OLAF)
– beter gezegd OLAF? Beschikken dezen over bevoegdheden om zich al dan niet
zelfstandig of ondersteunend operationeel te mengen in de justitiële fraudebestrij-
ding door en in de lidstaten? En hoe verhoudt hun optreden zich desgevallend tot
dat van de reguliere politie en justitie in de lidstaten?
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2.3.1.2 De verordeningen van 1995, 1996 en 1999 omtrent de taak en bevoegd-
heden van UCLAF/OLAF

Op grond van artikel 209 A VEU (oud) werd er halverwege de jaren negentig vanuit
de Commissie  en het Europees Parlement met kracht geprobeerd om een
samenhangend anti-fraude-b eleid op poten te zetten. Als gevolg van de Pijlerstruc-
tuur van de EU bood dit artikel evenwel niet zoveel ruimte voor geïntegreerde
actie. Met als gevolg dat deels met behulp  van een instrument uit de Derde Pijler,
de overeenko mst, deels met behulp van een instrument uit de Eerste Pijler, de
verordening,  moest worden geprobeerd om zulk beleid gestalte te geven. Het
eerstbedoelde instrument werd ingezet om het grensoverschrijdende strafrechtelijk
optreden tussen de lidstaten meer vorm te geven, het laatstbedoelde instrument
om het administratieve optreden van de Commissie meer daadkracht te verschaffen.

De Raad nam op 26 juli 1995 een akte aan tot vaststelling van de Overeenk-
omst aangaande de bescherming van de financiële  belangen van de Europese
Gemeenschappen. In deze overeenkomst – die pas na lange onderhandelingen werd
aangenomen en gaandeweg was ontdaan van zijn scherpe kanten – speelt
grensoversc hrijdend justitieel optreden van de bevoegde diensten van de lidstaten
echter geen belangrijke rol.44 In artikel 6 wordt slechts aangegeven dat zij bij de
opsporing, vervolging en bestraffing van de onderhavige fraude op een doeltreffen-
de manier met elkaar zullen samenwerken, onder meer langs de weg van de
wederzijdse rechtshulp . Hier blijft het bij. In het tweede protocol bij deze
overeenkomst dat bij akte van de Raad van 19 juni 1997 werd vastgesteld, wordt
evenmin  inhoud gegeven aan grensoverschrijdende opsporing door leden van de
bevoegde reguliere of bijzondere politie-instanties in dit verband.45 In het eerste
lid van artikel 7 – dat handelt  over de samenwerking tussen de Commissie  en de
lidstaten – wordt alleen gesteld dat de Commissie  de nationale  autoriteiten ‘de
technische en operation ele bijstand’ zal geven die zij nodig kunnen hebben ‘om
coördina tie van het door hen ingestelde onderzoek te vergemakkelijken’. In de
toelichting bij dit protocol wordt uitgele gd wat er wordt bedoeld  met ‘technische
en operation ele bijstand’. Bij technische bijstand moet worden gedacht aan
juridisch-technische kennis, logistieke hulpmiddelen en documentatie. Wat men
zich bij deze vormen van bijstand meer precies moet voorstellen blijft evenwel
nogal vaag. Met operationele bijstand w ordt onder meer gedoeld  op het bevorderen
van rechtstreekse contacten tussen de verantwoordelijke au toriteiten , het beleggen
van werkvergaderingen met hen en het verschaffen van informatie, mede op grond
van internationale overeenkomsten. Wat met deze twee vormen van bijstand zeker
niet wordt bedoeld  is wel duidelijk: zij behelzen geen machtiging voor leden van
OLAF om alleen o f samen met politieambtenaren van de lidstaten grensoverschrij-
dende onderzoeken uit te voeren, laat staan grensoverschrijdende strafrechtelijke
onderzoeken. In de toelich ting staat het zo: ‘Duidelijk  is dat de rol die aan de
Commissie  is toegekend geen afbreuk mag doen aan de bevoegdheden van de
autoriteiten van de lidstaten op politieel en justitieel gebied.’46

Optreden op het territoir van de lidstaten door medewerkers  van OLAF is
daarente gen wel mogelijk op grond van de verordeningen die de Raad op 18
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december 1995 en 11 november 1996 heeft aangenomen om de Commissie  in staat
te stellen via de medewerkers van het toenmalige UCLAF zelf ook te kunnen ageren
tegen EG-fraude.47

In artikel 9, lid 1, van de eerstgenoemde verordening is geregeld dat de
Commissie  onder eigen verantwoo rdelijkheid  zowel administratieve praktijken
als bewijsstukken in de lidstaten kan onderzoeken. Lid 2 voegt daaraan toe dat
zij bovendien onder voorwaarden ‘controles en verificaties ter plaatse’ kan
verrichten maar de betrokken lidstaten van haar voornemen hiertoe wel op de
hoogte moet stellen ‘teneinde alle mogelijke hulp te verkrijgen’. In artikel 10 wordt
omtrent deze administratieve bevoegdhe id gesteld dat er op een later tijdstip
aanvullende algemene regels zullen worden gegeven.48

Deze regels werden geformuleerd in de tweede verordening,  die van 11
september 1996.49 Artikel 2 van deze verordening verschaft de Commissie  onder
meer de bevoegdhe id om controles en verificaties uit te voeren met het op het
onderzoek van ernstige of transnationale  onregelmatigheden waarbij marktdeelne-
mers betrokken kunnen zijn die in verscheidene lidstaten actief zijn. In artikel
4 wordt de Commissie  de verplichting opgelegd  om zulke controles en verificaties
in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten
voor te bereiden en te leiden. Om zulke onderzoeksmaatregelen gemakkelijker
uit te kunnen voeren zijn de betrokken marktdeelnemers verplicht de Commissie
toegang te verschaffen tot hun lokalen, voe rtuigen en terreinen (art. 5). De contro les
en verificaties worden desgevallend uitgevoerd ‘onder gezag en  verantwoo rdelijk-
heid van de Commissie’ door haar controleurs. Daartoe aangewezen deskundigen
van de Lidstaten kunnen hun uitvoering echter bijwonen. Met de instemming van
de betrokken lidstaat kan de Commissie  bovendien de hulp inroepen van
functionarissen van andere lidstaten en, voor de verlening van technische hulp,
eveneens van externe organisaties (art. 6). De controleurs hebben volgens artikel
7 onder dezelfde voorwaarden als nationale  controleurs en met inachtneming van
de nationale  wetgeving toegang tot alle relevante  gegevens en documenten.
Tenslotte  zijn zij er volgens artikel 8, lid 3, toe gehouden om met inachtneming
van de nationale  wetgeving verslagen omtrent hun onderzoeken op te stellen. En
deze verslagen vormen volgens punt 3 in dit lid ‘op dezelfde wijze en onder
dezelfde voorwaarden als de door de nationale  administratieve controleurs
opgestelde administratieve verslagen toelaatbaar bewijsmateriaal in de  administra-
tieve of gerechtelijke procedures van de lidstaat waar het gebruik ervan nodig
blijkt’.

Het is met name deze laatste zinsnede die voedsel heeft gegeven aan de
gedachte  dat, hoewel het bij de verificaties en controles door de controleurs van
de Commissie  formeel weliswaar ongetwijfeld  enkel gaat om administratieve
bevoegdheden, hier materieel gesproken op een indirecte  manier toch een soort
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van communautarisering/europeanisering van de strafrechtspleging plaatsgrijpt.
De toepassing van die bevoegdheden door de genoemde controleurs kan in concrete
gevallen immers een zeer strafrechtelijke lading krijgen door het feit dat de
uitkomsten ervan ook in strafzaken regelrecht kunnen worden gebruikt als bewijs.
Hierom is het passend om ook in dit verband stil te staan bij de onderhavige
verordeningen en te bezien hoe hierin het optreden van de communautaire
controleurs is genormeerd. Niet alleen omdat hun optreden, ook op Nederlands
grondgebied, een quasi-justitieel karakter kan hebben maar eveneens omdat de
regeling hiervan weer een ander voorbeeld  vormt van de manier waarop het
justitiële optreden van buitenlandse politieambtenaren in het raam van de EG/EU
kan worden genormeerd. 

In aansluiting op deze laatste kanttekening is het tenslotte dan ook van belang
om erop te wijzen dat de Raad in een verordening van 25 mei 1999 nadere regels
heeft gegeven voor de manier waarop ook de hier bedoelde onderzoeken door
medewerkers  van OLAF moeten worden uitgevoerd.50 Artikel 6 van deze
verordening bepaalt  met name dat deze onderzoeken worden uitgevoerd onder
leiding van de directeur van OLAF, dat de medewerkers  van dit bureau hun taken
verrichten op vertoon van een schriftelijke bevoegdheidsverklaring waarin hun
identiteit en hoedanigh eid zijn vermeld, dat zij voor elk optreden moeten
beschikken over een door de directeur van OLAF ve rstrekte schrifteli jke mach tiging
waarin het voorwerp van het onderzoek is vermeld, dat zij zich bij de controles
en verificaties ter plaatse gedragen ‘op een wijze die in overeenstemming is met
de regels en gebruiken die gelden voor de ambtenaren van de betrokken lidstaat’,
en dat de onderzoeken zonder onderbreking worden verricht gedurende een periode
die in redelijke verhouding moet staan tot de omstandigheden en de complexiteit
van de zaak. In artikel 8 wordt gestipuleerd dat de gegevens die in het kader van
onderzoeken zijn verkregen als beschermde gegevens moeten worden beschouwd;
in het bijzonder moeten de controleurs de communautaire en nationale bepalingen
betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleven. En in artikel 9 wordt
nog eens uitdrukkelijk  herhaald  dat de verslagen van onderzoeken moeten worden
opgesteld  met inachtn eming van de procedurevoorschriften van de nationale
wetgeving van de betrokken lidstaat en dat zij op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden als nationale  verslagen ‘toelaatbare bewijsmiddelen (vormen) in de
administratieve of gerechtelijke procedures van de lidstaat waar het gebruik ervan
nodig blijkt’. Artikel 10 machtigt  de directeur van OLAF trouwens om ten allen
tijde informatie  die in het kader van (externe) onderzoeken werd verkregen mee
te delen aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

2.3.2 Het Verdrag betreffende de Europese Unie: van Maastricht (1992) via
Amsterdam (1998) tot Nice (2001)

Om de grondslagen voor operation ele politiële samenwerking in de Europese Unie
te kennen moet men in de eerste plaats natuurlijk  buigen over de relevante
bepalingen in het Verdrag betreffende de Europese Unie – het Verdrag van
Maastricht – en naar de wijzigingen die zij achtereenvolgens hebben ondergaan
via het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice. Maar daarmee is bepaald
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niet alles gezegd over de operation ele politiesamenwerking tussen de lidstaten
van de EU op justitieel terrein. In de tweede plaats is het – zeker met het oog op
de toekomst – van belang om de ambities te onderkennen die binnen de EU op
dit vlak leven. En die kan men nog het beste destilleren uit de beleidsplannen die
de Raad in de voorbije jaren m et betrekking tot de bestrijding van de georganiseerde
misdaad in het raam van de Derde Pijler heeft ontvouwd. Tenslotte  dient
vanzelfsprekend te worden ingegaan op de overeenkomsten die de meest formele
verwoording van die ambities vormen: het Europol Verdrag en de Overeenkomst
inzake de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken.

2.3.2.1 De opeenvolgende verdragen

2.3.2.1.1 Het Verdrag van Maastricht

Al lang voor de ondertekening/inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht
in 1992 werd er door Lidstaten samengewerkt op het terrein van de politie.
Nederland, België en Luxemburg deden dit sedert 1962 vooral op grond van het
Benelux Verdrag 1962. Sedert 1990 deden de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk
en later ook de meeste andere lidstaten van de EG dit op grond van de Schengen
Overeenk omst. Al haar lidstaten waren echter reeds sedert 1975 betrokken bij de
politiële samenwerking die werd georganiseerd in het kader van TREVI,  een al
bij al hoogst vertrouwe lijk onderdeel van de Europese Politieke Samenwerking
die de lidstaten van de EG in de loop van de jaren zestig met elkaar waren
aangegaan, en die aanvanke lijk vooral was bedoeld  voor onder linge samenspraak
op het terrein van het buitenland beleid. De grote stap die op dit punt werd gezet
met het Verdrag van Maastricht was dat de grensoverschrijdende politiële
samenwerking tussen de lidstaten van de EG uit het verborgene werd getild en
‘in Maastricht’  een plaats kreeg in hoofdstuk VI – dat de zogenaamde Derde Pijler
bestrijkt – van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Dit hoofdstuk kreeg
toen als opschrift:  bepalingen betreffende de samenwerking op het terrein van
justitie en binnenlandse zaken. Het verdrag werd op 7 februari 1992 ondertekend
en trad op 1 november 1993 in werking.

In artikel K.1. van deze Maastrichtse versie van het verdrag wordt de politiële
samenwerking aangemerkt als een van de kwesties van  gemeensch appelijk belang
met het oog op het bereiken van de doeleinden van de EU. In artikel K.1.9. wordt
vervolgens gesproken van politiesamenwerking met het oog op de voorkoming
en bestrijding van terrorisme, drugshandel en alle andere vormen van ernstige
internationale misdaad, in samenhang met de organisatie  van een Unie-breed
systeem voor de uitwisseling van informatie  in een Europese Politiedienst
(Europol). Het verhaal achter deze bepaling is bekend: de lidstaten waren enkel
bereid tot de oprichting van dit Europol,  en niet van een Europol waarvan de leden
op termijn, in een tweede fase, operationele bevoegd heden zouden krijgen en onder
voorwaarden handelend zouden kunnen optreden op het grondgebied van de
lidstaten. Iets wat Duitsland had voorgesteld. Van een dergelijk (federaal en
executief) Europol waren de lidstaten echter bepaald  niet gediend.51 En hoe zuinig
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zij wel niet op hun soevereinit eit in dezen waren bleek uit de daaropvolgende
artikelen in dit hoofdstuk – hoofdstuk VI – van het verdrag.  Zo mocht alleen de
Raad en niet de Commissie initiatieven nemen op het vlak van  de politiële, justitiële
en douane- samenwerking (art. K.3, lid 2). En alle belangr ijke beslissingen op
dit vlak konden alleen met eenparighe id van stemmen door de Raad worden
getroffen (art. K.4, lid 3). 

Het is hier niet de plaats om na te gaan wat er tot de komst van ‘Amsterdam’
op grond van deze bepalingen met betrekking tot de internationale politiesamenwer-
king tot stand is gebracht.  Het moet op deze plaats volstaan om aan te stippen dat
de belangrijkste  verwezenlijking de Europol Overeenkomst van 1995 is geweest.
De relevante  artikelen van deze overeenkomst worden verderop apart besproken.
Laat – met het oog op een goed begrip van deze artikelen – nu nog slechts worden
opgemerkt dat bij de moeizame voorbereidingen van die overeenkomst minutieus
de hand is gehouden aan de gedachte  dat Europol beslist geen executieve
politiedienst mocht worden, maar alleen een ‘clearing house of information’. Want
deze afzijdige  positionering van die dienst verklaart in hoge mate waarom haar
operation ele mobilisering, die tegenwoordig wordt nagestreefd, zo moeizaam valt
te realiseren. 

2.3.2.1.2 Het Verdrag van Amsterdam

Dit verdrag,  dat werd ondertekend op 2 oktober 1997 en op 1 mei 1999 in werking
is getreden, bracht op een aantal terreinen belangrijke wijzigingen teweeg in het
EU Verdra g. Inzake de kwestie die ons hier interesseert was dit onmidde llijk te
zien aan het feit dat het opschrift van hoofdstuk VI nu kwam te luiden: bepalingen
inzake politiele en justitiele samenwerking in strafzaken. Dit wilde immers niet
alleen zeggen dat ook in de Amsterdamse versie van het verdrag nog steeds een
ondersch eid werd gemaakt tussen politiële en justitiële samenwerking maar ook
dat de politiële samenwerking hierin heel wat meer nadruk zou krijgen dan in zijn
Maastrichtse versie. In artikel 29 staat nu dat het doel van de EU is om ‘burgers
in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaard igheid een hoog niveau van
zekerheid  te verschaffen door de ontwikkeling van gezamenlijk  optreden van de
lidstaten op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (…)’.
Deze doelste lling, zo gaat dit artikel verder, wordt verwezenlijkt door de
voorkoming en bestrijding van al dan niet georganiseerde criminaliteit door middel
van onder meer ‘nauwere samenwerking tussen politiediensten (…) in de lidstaten,
zowel rechtstreeks als via de Europese Politiedienst (Europol) in overeenstemming
met de artikelen 30 en 32’.

Het eerste lid van artikel 30 biedt een kader voor de rechtstreekse politiesa-
menwe rking. Naast andere vormen en terreinen van samenwerking wordt de
operationele samenw erking hier als eerste vorm van politiesamenwerking genoemd,
en dit op een heel open manier: ‘operationele samenwerking tussen de bevoegde
autoriteiten, met inbegrip van de politie, de douane en andere gespecialiseerde
instanties van de lidstaten belast met wetshandhaving met betrekking tot het
voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten’.52 De onrechtstreekse
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politiesamenwerking – die via Europol – komt in het tweede lid van artikel 30
aan de orde.

Hiervan wordt gezegd dat de Raad die zal bevorderen en dat hij hiertoe binnen
een termijn van vijf jaar een aantal maatregelen neemt. In het kader van deze studie
is de eerste de belangrijkste, namelijk dat de Raad Europol in staat stelt ‘tot het
vergemakkelijken en ondersteunen van de voorbereiding en het aanmoedigen van
de coördina tie en uitvoering van specifieke onderzoeksacties door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten, inclusief operationele acties van gezamenlijke teams
waarvan vertegenwoordigers van Europol ter ondersteuning deel uitmaken’. Een
dergelijke maatregel brengt immers met zich mee dat Europol op termijn n iet langer
alleen een ‘clearing house of information’ voor de politiediensten in de lidstaten
van de Europese Unie zal zijn maar via medewerkers ook daadwerkelijk betrokken
zal raken bij opsporingsonde rzoeken op  het grondgebied van de lidstaten. Daarnaast
is afgesproken dat Europol de bevoegdhe id zal krijgen om lidstaten te vragen een
onderzoek te starten naar bepaalde misdaadproblemen in de EU.

Wat voor een omwenteling een dergelijke ontwikkeling is in de verhouding
tussen de EU en haar lidstaten op het terrein van de opsporing leert artikel 32:
‘De Raad bepaalt  onder welke voorwaarden en met welke beperkingen de in de
artikelen 30 en 31 bevoegde au toriteiten op het grondgebied van een andere lidstaat
mogen optreden in overleg met en met instemming van de autoriteiten van die
staat’. Bij het optreden van politieambtenaren op het grondgebied van een andere
staat is met andere woorden de harde kern van de soevereinite it van de lidstaten
in het geding zoals die ook in het daaropvolgende artikel – artikel 33 – is verwoord:
‘Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten
aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de
binnenlandse veiligheid onverlet’. In het verlengde hiervan ligt de beperking van
de bevoegdhe id van het Hof van Justitie in artikel 35, lid 5: het is niet bevoegd
de geldigheid of de evenredighe id van ‘operaties van de politie’ na te gaan. Het
mag bij wijze van prejudiciële  beslissing alleen een uitspraak doen over de
geldigheid en de interpretatie  van (kader)besluiten, over de interpretatie  van
overeenkomsten en de geldigheid en interpretatie  van uitvoeringsmaatregelen.

2.3.2.1.3 Het Verdrag van Nice

Op 1 februari 2003 is het verdrag in werking getreden dat in maart 2001 door de
leden van de Europese Raad werd ondertekend te Nice. Door toedoen van dit
verdrag zijn in het VEU met name de bepalingen gewijzigd  die betrekking hebben
op de justitiële samenwerking. In algemene zin verplichten zij er de lidstaten toe
om de onder linge rechtshulp  te vergemakkelijken en vooral met het oog hierop
de verenigbaarheid van voorschriften waarborgen, jurisdictiegeschillen voorkomen
en minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten
en straffen in de sfeer van georganiseerde criminaliteit en terrorisme opstellen.
In het bijzonder zijn nu in de artikelen 29 en 30 het bestaan en de doelstelling van
Eurojust verankerd. Dit nieuwe instituut moet – naast bijdragen aan een goede
coördina tie tussen vervolgingsinstanties in de lidstaten en nauw samenwerken
met het Europees justitieel netwerk – vooral ook meewerken aan onderzoek met
betrekking tot zaken van zware grensoverschrijdende (georganiseerde) criminaliteit
‘rekening houdend met de door Europol verrichte analyses’. Deze zinsnede kan
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zo worden gelezen dat vroeg of laat ook medewerkers  van Eurojust – en niet alleen
die van Europol – op het terrein kunnen meedoen aan de uitvoering van strafrechte-
lijke onderzoeken. En dit kunnen desgevallend functionarissen zijn die in  hun eigen
land en daarmee ook voor Nederland in wezen politieambtenaren zijn, bijvoorbeeld
politiemensen die in Denemarken ook een rol spelen in de vervolgin g. Aan zulke
complicaties kan hier niet geheel worden voorbijgegaan.

Belangrijker voor de toekomst zijn wellicht de nieuwe artikelen 40, 43, 44
en 45 van het VEU. Deze artikelen bieden lidstaten namelijk de mogelijkheid  op
het vlak van de politiële en justitiële samenwerking hun onderlinge banden nauwer
aan te halen dan andere lidstaten kunnen of willen doen, eventueel dus ook waar
het gaat om vormen van samenwerking inzake grensoverschrijdend justitieel
optreden van politieambtenaren dat verder reikt dan momenteel in allerhande
overeenkomsten is voorzien. Deze toepassing van de flexibiliteitgedachte die reeds
in het Verdrag van Amsterdam werd ingeschreven is gebonden aan een samenstel
van regels. Lidstaten kunnen zulke samenwerking alleen aangaan als die tot doel
heeft ‘de Unie in staat te stellen zich sneller te ontwikkelen tot een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’ (artikel 40). Deze doelstelling verklaart
waarom in artikel 40A een machtigingsprocedure is uitgewerkt waarin zowel de
Commissie, de Raad als het Europees Parlement een belangrijke rol spelen. Aan
het slot van deze procedure staat de Raad die, op voorstel van de Commissie  of
op initiatief van tenminste acht lidstaten en na raadpleging van het Europees
Parlement,  met gekwalificeerde meerderhe id van stemmen beslist. Opmerkelijk
is dat het nieuwe artikel 43 lidstaten onder een aantal randvoorwaarden toestaat
om bij de uitwerking van hun voornemens tot nauwere onder linge samenwerking
zowel gebruik te maken  van de in stellingen , procedures en regelingen van het VEU
als van het EG-verd rag. 

2.3.2.2 De concretisering van de uitgangspunten in de opeenvolgende actieplan-
nen 

De eerste jaren na de ondertekening en inwerkingtreding van het Verdrag van
Maastricht werd er tussen de lidstaten vooral onderha ndeld over de uitwerking
en toepassing van artikel K 1 9): de oprichting van Europol.  Nadat die moeizame
onderhandelingen hun beslag hadden gekregen in de Europol Overeenkomst van
1995 kwam er ruimte voor een bredere  discussie omtrent de opvulling van de Derde
Pijler. Deze discussie  werd enerzijds gevoed door het voornemen om het VEU
in (de tweede helft van) 1997 ingrijpend te wijzigen.53 Anderzijds door een akelig
voorval:  de moord – vermoede lijk op last van onderwereldfiguren – op de Ierse
journaliste  Veronica Guerin  in de zomer van 1996 te Dublin.54 Want deze schok-
kende moord leidde ertoe dat de Europese Raad onder Iers Voorzitterschap op
de top van Dublin  benadru kte dat alles in het werk moest worden gesteld om geor-
ganiseerde criminaliteit te bestrijden en dat daartoe een coherente en gecoördineer-
de aanpak voor de EU moest worden uitgewerkt.  Deze taak werd toevertrouwd
aan een werkgroep van hoge ambtenaren. Zij stelde het Actieplan ter bestrijding
van georganiseerde criminaliteit  op dat op 28 april 1997 – dus tijdens het
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Nederlands voorzitterschap – werd goedgekeurd door de Raad.55 Nadien zijn er
nog diverse andere actieplannen geformuleerd om het beleid van de EU met het
oog op de bestrijding van georganiseerde misdaad meer inhoud en samenhang
te geven: het plan ter uitvoering van het verdrag van Amsterdam inzake de Derde
Pijler (1998), het algemene actieplan voor de EU dat door de Raad in 1999 in
Tampere werd opgesteld  en het volgende actieplan tot beheersing van de
georganiseerde criminaliteit  (2000). Voor het overige  moet natuurlijk  ook onder
ogen worden gezien in hoeverre de aanslagen van 11 september 2001 op New York
en Washington hebben geleid tot nadere afspraken tussen de lidstaten onderling
en tussen de EU en de Verenigde Staten (VS) omtrent grensoverschrijdende
(justitiële) politiesamenw erking.

2.3.2.2.1 Het actieplan ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit  (1997)

In dit actieplan spelen de politiële en justitiële samenwerking vanzelfsprekend
een belangrijke rol. Naast de formulering van een aantal richtsnoeren voor de
lidstaten om hun participatie  te intensiveren aan het stelsel van de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken en hiertoe door ratificatie van de bestaande rechtshulpver-
dragen en de oprichting van een justitieel netwerk van nationale/c entrale
contactpunten ook concrete  stappen te zetten, wordt in het ‘politieke luik’ van
dit plan door de Raad in het bijzonder beklemtoond dat Europol ‘functione le
bevoegdheden moet krijgen om met nationale  autoriteiten samen te werken’. Dit
zou onder meer inhouden:
– dat deze dienst ondersteuning zou moeten kunnen bied en bij de voo rbereiding

en uitvoering van specifieke onderzoeken ‘inclusief operation ele acties van
gezamenlijke teams waarin vertegenwoordigers van Europol zitten in een
ondersteunende hoedanigheid’;

– en dat hij de bevoegde diensten van de lidstaten moet kunnen vragen om
in specifieke gevallen onderzoek te doen.

Deze voorstellen bleven, zoals we hiervoor hebben gezien, niet in het luchtledige
hangen maar werden geïncorporeerd in het Verdrag van Amsterdam. In aansluiting
hierop wordt in het gedetailleerde luik van dit actieplan gepreciseerd wat de
operation ele steun van multinationa le onderzoeken door Europol zoal zou kunnen
behelzen: organiseren van bijeenkomsten, maken van strategische analyses,
aanbieden van technische faciliteiten, leveren van analytische ondersteuning en
van juridische bijstand aan onderzoeken (aanbeveling 25). Overigens wordt in
dezelfde aanbeveling aangedrongen op een diepgaande  studie van de be trekkingen
van justitiële autoriteiten met Europol.

Belangrijk is verder dat wordt aangedrongen op nadere studie van de
problematiek van de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken. Enerzijds met het oog
op het elimineren van de voorbehouden die lidstaten bij het Europees Verdrag
1959 hebben gemaakt, anderzijds met het doel een rechtsgrond te vinden ‘voor
de grensoverschrijdende toepassing van bepaalde moderne onderzoeksmethoden
zoals gecontroleerde aflevering, de inzet van undercoveragenten en de interceptie
van diverse vormen van telecommunicatie’.  Deze voornemens weerspiegelen
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natuurlijk  het ongeduld van de EU met betrekking tot de onmacht van de Raad
van Europa op dat moment om zelf een modernisering van het genoemde verdrag
te bewerkstelligen. De Raad liet er overigens geen misverstand over bestaan dat
hij niet zou wachten totdat de Raad van Europa op dit punt ooit  uit de impasse
was geraakt. Klip en klaar werd afgesproken dat de besprekingen over een
ontwerpovereenkomst aangaande de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken voor
eind 1997 moesten zijn afgerond (aanbeveling 17). 

2.3.2.2.2 Het actieplan ter uitvoering van het verdrag van Amsterdam (1998)

Dit actieplan werd op 3 december 1998 aangenomen door de JBZ-Raad (Justitie
en Binnenlandse Zaken ).56 Een deel van dit plan handelt  natuurlijk over de politiële
en justitiële samenwerking. Hierbij wordt een ondersch eid gemaakt tussen
maatregelen die binnen een termijn van twee jaar moeten zijn verwezenlijkt en
maatregelen die binnen vijf jaar moeten worden genomen.

Wat in de eerste categorie van maatregelen de  politiële samenwerking aangaat
wordt er in dit plan op gehamerd dat Europol na de inwerkingtreding van het
verdrag een veel operationeler rol moet spelen in de EU dan tot dan toe het geval
was geweest.  In dit verband wordt enerzijds aangedrongen op de ontwikkeling
van een ‘adequaat rechtsinstrument’ waarmee de bevoegdheden van Europol
kunnen worden uitgebreid  tot de in artikel 30, lid 2, VEU bedoelde activiteiten.
Wat voor instrument dit zou moeten zijn wordt niet geëxpliciteerd. Maar de afkeer
van een wijziging van het Europol Verdrag ligt er duimend ik bovenop. Anderzijds
wordt onder verwijzing naar artikel 32 VEU gewezen op de noodzaak van een
bezinning ‘op de voorwaarden waaronder een rechtshandhavingdienst van een
lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat mag optreden’. In deze
bezinning zouden twee dingen moeten worden meegenomen:
– een omschrijving van ‘de voorwaarden en beperkingen voor een optreden

van de bevoegde rechtshandhavinginstanties van een lidstaat op het
grondgebied van een andere lidstaat, in samenwerking en overeenstemming
met deze laatste’;

– en omgekeerd: ‘welke soorten van optreden is elk van de lidstaten bereid
op zijn grondgebied te aanvaarden, en op welke voorwaarden’.  

En er wordt aan toegevoegd dat het opzetten van ‘een collectief kader voor dit
soort optreden een van de prioriteiten (is) van zowel politiële als justitiële samen-
werking’. 

Een soortgelijk voornemen wordt – nog steeds bij de eerste categorie van
maatregelen – uitgesproken ten aanzien van het grensoverschrijdend optreden van
justitiële autoriteiten: de voorwaarden en beperkingen hieromtrent zouden eveneens
moeten worden gedefinieerd. Van dit plan is echter ook niets terechtgekomen.
Verder wordt hier toegezegd  dat de laatste  hand zal worden gelegd aan het verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken en aan het bijbehorend
aanvullend protocol. Effectieve implementatie van het Europees justitieel netwerk
vormde in dit verband eveneens een prioriteit.
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Wat de tweede categorie van maatregelen betreft kan worden gezegd dat die inzake
daadwerkelijke politiële samenwerking over de grenzen heen niet veel nieuws
bevat. Hier blijft het overwegend bij een opsomming van maatregelen in de
informatieve, administratieve en technische sfeer. De enige belangrijke raadgeving
hier is dat het nuttig zou zijn om de bestaande bilaterale  en regionale grensover-
schrijdende samenwerking verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de experimen-
ten met gemeenschappelijke  politiebureaus voort te zetten en op soortgelijke basis
uit te breiden. Tevens wordt gezinspeeld  op de mogelijkheden van de uitwisseling
van verbindingsfunctionarissen en van detachering van politieambtenaren in het
algemeen. 

Aansluitend op dit laatste kan worden opgemerkt dat de bilaterale  akkoorden
die zijn gesloten tussen Nederland en Frankrijk enerzijds en Nederland en Duitsland
anderzijds helemaal in de geest zijn van dit actieplan.

2.3.2.2.3 Het actieplan van Tampere (1999)

De beide voorgaande actieplannen geven op meer dan een plaats blijk van ongeduld
met de voortgang die werd gemaakt met de concretisering van de mogelijkheden
in de Derde Pijler om de politiële en justitiële samenwerking verder gestalte te
geven. Dit ongeduld  werd op de Europese Raad van Tampere op 15 en 16 oktober
1999 zowel benut om het gebruik van de bestaande mogelijkheden systematisch
aan te jagen als om ruimte te maken voor nieuwe vormen van samenwerking.

Bij het eerste punt kan worden gewezen op de conclusie  dat moest worden
overgegaan tot de oprichting van een Eurojust om met name in gevallen van
grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit te komen tot een meer adequate
coördina tie van belangrijke strafonderzoeken. Maar in dit verband past ook de
conclusie  dat een werkgroep van Europese politiechefs zou moeten worden
opgericht om de operationele aanpak van grensoverschrijdende misdaadproblemen
aan te pakken. En niet minder belangrijk was het voorstel om op grote schaal de
wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen te introduceren, vooral ook
van beslissingen die betrekking hebben op de vergaring van bewijs in het voor-
onderzoek van strafzaken.

In het kader van deze studie moet bij het tweede punt bovenal worden gedacht
aan de conclusie  (nr. 43) dat ‘onverwijld  gezamenlijke onderzoeksteams worden
ingesteld ter bestrijding van drugsha ndel,  mensenhandel en terrorisme’. Volgens
nader vast te stellen regels zouden vertegenwoordigers van Europol zonodig ter
ondersteuning deel uit moeten kunnen maken van zulke teams. 

2.3.2.2.4 Het actieplan ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde
criminaliteit  (2000)

Vorenstaande conclusies van de Top van Tampere waren alle gebaseerd op de
gedachte  dat het noodzake lijk was om in het verlengde van het actieplan van 1997
de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit  in de EU verder op te voeren.
Ter uitwerking van deze gedachte  en die conclusies is vervolgens in de schoot
van de Raad gewerkt aan een strategisch plan voor de voorkoming en bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit.  Dit plan werd in het voorjaar van 2000
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gepubliceerd.57 Met betrekking tot de onderwerpen die hier van belang zijn bevat
dit plan niet veel nieuws. 

In de paragrafen over de intensivering van de opsporing van georganiseerde
criminaliteit  gaat het bovenal om een uitvoerige  beschrijving van de zetten die
reeds in het actieplan van 1998 en in Tampere waren uitgedacht:  wederzijdse
erkenning van rechterlijke beslissingen, oprichting van Eurojust,  formatie van
een werkgroep van Europese politiechefs en andere. Ook de kwestie van de
bezinning op de voorwaarden waaronder een ‘rechtshan dhavingsdie nst’ van de
ene lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat mag optreden, wordt hier
welhaast plichtmatig opgevoerd. Van een of meer maatrege len om deze bezinning
op gang te brengen is echter geen sprake. In de aanbevelingen wordt er dan ook
niet op teruggekomen. Tussen neus en lippen door wordt slechts opgemerkt dat
de broodnodige  samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van georgani-
seerde criminaliteit gebaat kan zijn bij de ‘instelling van internationale onderzoeks-
teams’. Waar het gaat om Europol wordt opnieuw aangegeven dat haar vertegen-
woordigers moeten kunnen deelnemen aan (zulke) gezamenlijke teams van de
lidstaten. 

2.3.2.2.5 Het actieplan ter bestrijding van terrorisme (2001) 

De Europese Raad nam tien dagen na de aanslagen van 11 september 2001 een
actieplan aan met een heel scala aan maatregelen om beter terrorisme te kunnen
bestrijden. In een aantal daaropvolgende vergaderingen werd dit samenstel aan
plannen – mede onder invloed van het beleid van de Verenigde Naties terzake
– bijgesteld en aangevuld. De initiatieven en voornemens die op dit gebied werden
aangeko ndigd reiken van samenwerking in het buitenlands beleid, in het bijzonder
ten aanzien van de Verenigde Staten en een aantal landen in Azië, via allerhande
sanctiemaatregelen tegen aanhangers van het Al Qaida netwerk, to t crisisbehee rsing
binnen de lidstaten bij en na terroristische aanvallen in de EU.58

Waar het gaat om politiële en justitiële samenwerking werd er bij de lidstaten
in de eerste plaats op aangedrongen om alle internationale verdragen die direct
of indirect te maken hebben met terrorismebestrijding te ratificeren. In het
verlengde hiervan en van het Tampere-idee om de wederzijdse erkenning van
rechterlijke beslissingen te versterken werd daarenboven bij kaderbeslu it werk
gemaakt van de introductie  van een Europees aanhoud ingsbevel. In de tweede
plaats werd niet alleen druk gezet op de besluitvorming inzake de oprichting van
Eurojust maar ook op de verbetering van de uitwisseling van informatie  met
Europol over terroristische groepen, hun aanhangers en hun activiteiten. In
samenhang hiermee werd beslist om bij deze laatste dienst een speciaal team van
anti-terrorisme-specialisten, afkomstig uit de lidstaten, te vormen dat – naar het
zich laat aanzien – momenteel wordt omgebouwd van een ad hoc eenheid  tot een
structureel onderdeel van Europol. 59 In aansluiting hierop werd in de derde plaats
overgegaan tot de opzet van nauwere samenwerking tussen zowel hoofden van
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inlichtingendiensten als tussen anti-terrorisme-magistraten, maar dit alleen via
regelmat ige bijeenkomsten.

Structurele maatregelen om terrorismeproblemen bijvoorbeeld via grensover-
schrijdende politieoperaties aan te pakken – in bestuurlijk dan wel in justitieel
verband – werden in het actieplan van de Raad van 21 september 2001 niet
getroffen. Niettemin  heeft ‘11 septembe r’ wel in tweede orde een impuls gegeven
aan de inrichting van een kadervoorziening binnen de EU ter bestijding van
terrorisme die ook kan worden aangewend voor de organisatie  van daadwe rkelijk
justitieel grensoverschrijdend politieoptreden op dit vlak. Halverwege oktober
2001 namen België, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittan nië immers publiekelijk
het initiatief om een kaderbeslu it te nemen met betrekking tot de oprichting van
gemeensch appelijk opsporingsteams voor de bestrijding van terrorisme.60

Gedurende zijn voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2002 heeft Spanje
dit voorstel steevast in bespreking gegeven bij de andere lidstaten. Aanvankelijk
koerste het Spaanse voorzitterschap af op een aanbeveling van de Raad hier-
omtrent.61 Uiteindelijk is zijn streven op 13 juni 2002 uitgemond in een kaderbesluit
van de Raad ‘inzake gemeensch appelijke onderzoeksteams’. 62 Omdat dit besluit
onder meer wordt gebaseerd op de regeling voor de oprichting van gemeenschappe-
lijke onderzoeksteams zoals die is opgenomen in artikel 13 van de nog te bespreken
EU overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken zal dit besluit
verder in dat raam worden behandeld.

2.3.2.3 De Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (1995)

Bij de bespreking van de grondslagen voor politiële samenwerking in het VEU
werd er reeds op gewezen dat de lidstaten in ‘Maastrich t’ gekant waren tegen een
Europol waarvan de medewerkers de bevoegdheid zouden hebben om op het terrein
daadwe rkelijk te participeren aan grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken
waarbij  de politiediensten betrokken zijn van twee of meer lidstaten. Laat staan
dat zij iets wilden weten van een Europol waarvan de medewerkers  zouden
beschikken over eigen executieve bevoegdheden op het vlak van de grensoverschrij-
dende opspo ring. Het Europol dat hen voor ogen stond was een Europol dat
hoofdzake lijk via verbindingsambtenaren op centraal niveau en administratieve
eenheden op nationaal niveau slechts in ondersteunende zin een – kort gezegd:
informatieve – bijdrage mocht leveren aan de doeltreffen dheid van multinationa le
opsporingsonderzoeken in de sfeer van de zware misdaad. De basisartikelen van
de onderhavige overeenkomst laten hier ook geen misverstand over bestaan. De
taakomschrijving van Europol in artikel 3, lid 1, heeft het alleen over de vergaring,
de uitwisse ling, de analyse, de verspreiding et cetera van informatie.63

In ‘Amsterdam’ is in deze situatie een belangrijke wijziging opgetreden. Toen
accepteerden de lidstaten wel een meer operationeel Europol. Vandaar de wijziging
van artikel 30 VEU op dit punt, waarbij  het medewerkers  van Europol na wijziging
van de overeenkomst zou worden toegestaan om, nog steeds alleen ondersteunend
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maar wel actief, deel te nemen aan gezamenlijke onderzoeksteams die door lidstaten
worden ingericht met het oog op de bestrijding van drugshand el, mensenhandel
en terrorisme. De Europol Overeenkomst is tot op heden nog niet aangepast aan
die verdragswijziging. Er zijn wel diverse manieren ontwikkeld  om deze wijziging
door te voeren althans Europol reeds in de geest van deze komende wijziging te
laten werken.

2.3.2.3.1 De aanpassing van Europol aan het Verdrag van Amsterdam 

Om met dit laatste te beginnen. Op 30 november 2000 publiceerde de Raad een
aanbeveling aan de lidstaten inzake de ondersteuning door Europol van door de
lidstaten ingestelde gemeenschappelijke  onderzoeksteams.64 Gelet op de zwakke
juridische status van aanbevelingen in de Derde Pijler – ze binden de lidstaten
in het geheel niet – ging het hier natuurlijk om niet meer dan een beroep op de
goede wil van de lidstaten. Toch is het van belang te bezien hoe in deze aanbeveling
de participatie  van medewerkers  van Europol aan dergelijke teams wordt gecon-
cretiseerd. De omschrijving hiervan blijft heel dicht bij de taakomschrijving van
Europol in artikel 3 van de overeenkomst:  verstrekking en analyse van informatie,
technisch advies over methoden van onderzoek, informatieve ondersteuning van
de onderzoekscoördinatie. Suggesties over daadwerkelijke deelname aan onder-
zoeksacties: observaties,  verhoren, huiszoekingen et cetera komen in de aanbeveling
niet voor. Hoe weinig zelfstandig en operationeel de rol is die Europol in deze
aanbeveling krijgt toegedicht blijkt bovenal uit het feit dat verstrekking van infor-
matie uit het algemene informatiesysteem alleen via de bevoegde nationale  een-
heden aan leden van het gemeenschappelijke  onderzoeksteam mag gebeuren. Was
dit nu de operationalisering van Europol die de stellers van het Verdrag van
Amsterdam en de opstellers van de conclusies van Tampere voor ogen had gestaan?

Kennelijk plaagde deze vraag ook sommige  lidstaten. In februari 2002 namen
in elk geval België en Spanje het initiatief om de Europol Overeenkomst via een
protocol aan te passen aan het verdrag. 65 Het Europese Parlement – althans de
rapporteur van een van haar belangrijkste  commissies – verwierp om een aantal
redenen dit initiatief en pleitte ervoor om de overeenkomst volledig te vervangen
door een beslissing van de Raad en Europol langs deze weg meer binnen de
communautaire  orde te brengen.66 Naar buiten toe legde de Raad dit advies echter
naast zich neer en nam op 28 november 2002 een akte aan tot vaststelling van een
protocol tot wijziging van de Europol Overeenkomst en tot wijziging van het
daarbij  behorende protocol uit 1997 betreffende de voorrechten en immuniteiten
van deze instelling en haar medewerkers.67 Via het eerstgenoemde protocol worden
een artikel 3 bis en een artikel 39 bis in de overeenkomst gevoegd  die de deelname
aan gemeenschappelijke  onderzoeksteams regelen. Centrale  punten in deze beide
artikelen zijn:



De normering van het justitiële optreden Bijzonder deel

282

– dat Europolfunctionarissen ter ondersteuning deel kunnen uitmaken van ge-
meenschappe lijke onderzoeksteams voorzover die strafbare feiten onderzoe-
ken waarvoor Europol bevoegd  is; dit hoeven niet alleen teams te zijn die
worden opgericht ingevolge  het hiervoor besproken kaderbeslu it of de EU
Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken;

– dat zij ‘binnen de grenzen van de wet van de lidstaat waar het onderzoeksteam
optreedt’  en conform het akkoord dat is gesloten tussen de directeur van Euro-
pol en de bevoegde nationale  autoriteiten, mogen ‘deelnemen aan alle acties
en informatie  uitwisselen met alle leden van het gemeenschappelijke  onder-
zoeksteam’; zij mogen echter niet deelnemen aan ‘de uitvoering van dwang-
maatregelen’;

– dat zij hun taken verrichten ‘onder het gezag van de leider van het team’;
– dat zij onder bepaalde voorwaarden informatie  mogen verstrekken uit Euro-

polbestanden aan (gedetacheerde) teamleden;
– dat zij tijdens het optreden van het team met betrekking tot strafbare feiten

die tegen of door hen worden begaan, vallen onder de nationale  wetgeving
die in de lidstaat waar wordt opgetreden gelden  voor personen met een verge-
lijkbare functie;

– en dat wanneer zij (artikel 39 bis) tijdens hun deelname aan operation ele
handelingen schade veroorzaken, de betrokken lidstaat die schade vergoedt
op dezelfde wijze als waarop hij schade vergoedt die door zijn eigen functio-
narissen is toegebrach t; in beginsel betaalt Europol het betaalde bedrag terug
aan die lidstaat. 

De beoogde wijziging van (artikel 8 van) het protocol betreffende de voorrechten
en immuniteiten van (de medewerkers van) Europol houdt in dat hen geen
immuniteit  wordt verleend voor handelingen die zij ambtshalve stellen bij de
uitoefening van taken bedoeld  in (het voorgestelde) artikel 3a van de Europol
Overeenkom st, dus ter uitvoering van taken in het raam van hun deelname aan
gemeenschappelijke  opsporingsteams. 

Deze regeling gaat duidelijk een stuk verder dan de suggesties in de aanbeve-
ling. Als dit protocol in werking is getreden kunnen medewerkers  van Europol
in ondergeschikt verband wel echt meedoen aan onderzoeken van gemeenschappe-
lijke teams en voor hun aandeel daarin ook ter verantwoording worden geroepen
in een rechtszaak; de enige belangrijke restrictie is dat zij zich ver moeten houden
van de toepassing van dwangmaatregelen. Hier wordt duidelijk gerefereerd aan
de grens die indertijd reeds in het Verdrag van Maastricht werd getrokken: geen
(zelfstan dig) executieve politiedienst op het niveau van de EU en dus ook geen
toedeling van dergelijke bevoegdheden  aan zijn leden. Verder spreekt het welhaast
voor zich da t waar het gaat om  de regel ing van hun (strafrechtelijke en civielrechte-
lijke) aansprakelijkheid, die kennelijk is gebaseerd op de afspraken die reeds
werden gemaakt in het Benelux Verdrag 1962 en de Schengen Uitvoeringsover-
eenkomst 1990.

De verwerping door de Raad van de aanbeveling van de rapporteur van het
Europees Parlement waarnaar zo-even werd verwezen, is, tenslotte, niet totaal.
De discussie  in zijn schoot over de herziening van de Europol Overeenkomst had
en heeft niet alleen betrekking op veel meer kwesties die naar het oordeel van een
aantal insiders aanpassing behoeven dan de onderwerpen die in het Verdrag van
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Amsterdam zijn geregeld, maar leidde ook tot een discussie  over de manieren
waarop hun aanpassing het beste kan gebeuren: via de moeizame weg van een
herziening van de overeenkomst of via de weg van een beslissing van de Raad.68

Deze discussie  is nog niet beslecht.  In het nabije verleden zijn er evenwel al
pogingen gedaan om te onderzoeken hoe de overeenkomst zou kunnen worden
omgezet in een beslissing en welke consequenties deze omzetting voor haar inhoud
zou hebben. Die blijken – inhoude lijk gezien – heel beperkt te zijn. Omdat in deze
blauwdrukken niet wordt getornd aan de meer operation ele rol die Europol door
toedoen van het Verdrag van Amsterdam is toebedee ld hoeft daar hier niet op
worden ingegaan.69

2.3.2.3.2 De positie van de verbindingsambtenaren bij Europol

Hiervoor werd al aangestipt dat het hart van Europol in wezen bestaat uit
verbindingsambtenaren die door de lidstaten bij haar centrale  organisatie  aan de
Raamweg worden gedetacheerd. Mede omdat Europol in Den Haag is gevestigd
is het van belang om te bezien welke de positie van deze verbindingsofficieren
is.70 Artikel 5 van de Europol Overeenkomst omschrij ft deze positie op een heldere
manier: de verbindingsofficieren worden door hun nationale  eenheid  gemach tigd
om, overeenko mstig het nationale  recht van de lidstaat en met inachtneming van
de op Europol van toepassing zijnde voorschriften, binnen Europol de belangen
van de nationale eenheid  te vertegenwoordigen. Het lijdt dus geen enkel
misverstand dat deze verbindingsofficieren enkel in het kader van Europol kunnen
opereren en dus niet kunnen treden buiten het mandaat dat Europol op grond van
haar overeenkomst heeft verkregen. De raad van bestuur van Europol heeft in 1998
niettemin een besluit genomen waarin de ‘rechten en verplichtingen van verbind ings-
officieren’ zijn gepreciseerd.71 De bepalingen in dit besluit hebben – in de lijn
van artikel 5 van de overeenkoms t – enkel betrekking op de (interne) relaties tussen
deze verbindingsofficieren en (de directie van) Europ ol. Hun eventuele daadwerke-
lijke betrokkenheid bij justitieel politieoptreden op het grondgebied van een ander
land, i.c. Nederland, dan hetgeen hen heeft gedetacheerd, is in dit besluit dus geen
punt. 

Omdat de verbindingsofficie ren (en andere leden van Europo l) hier natuur lijk
wel via de uitwisseling van inlichtingen binnen het raam van Europol mee van
doen kunnen krijgen voorziet artikel 32 van de overeenkomst in een zwijg- en
geheimhoudingsplicht voor de directie, de medewerkers, de verbindingsofficieren.
In lid 2 van dit artikel wordt deze plicht opgelegd  tegenover ‘elke onbevoegde
persoon alsook tegenover het publiek’, in lid 3 wordt zij opgelegd  tegenover
gerechtelijke of extrajudiciële  procedures: in zulke procedures mogen zij ‘geen
gewag maken van of verklaringen afleggen  over feitelijke gegevens en inlichtingen
welke in de uitoefening van hun functie of activiteit te hunner kennis zijn gekomen’
zonder overleg met de directie. Deze is vervolgens verplicht om zich te wenden
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tot de rechter of een andere bevoegde instantie ‘met het oog op het treffen van
de maatregelen die in het licht van het nationale  recht dat op de aangezoch te
instantie van toep assing is, vereist zijn hetzij om de modaliteiten van de getuigenis
te regelen, hetzij om de geheimhouding van de gegevens te waarborgen, hetzij
om, voorzover het nationale  recht zulks toelaat,  de mededeling betreffende de
gegevens te weigeren indien de bescherming van fundame ntele belangen van
Europol of van een lidstaat dit vereist. Indien de directie iemand toestemming geeft
om te getuigen moet hij daartoe behoorlijk  worden gemachtigd, eventueel na
ruggespraak met een of meer lidstaten als het (mede) gaat om gegevens die van
hen afkomstig zijn. Tenslotte  zegt lid 3 uitdrukkelijk dat een machtiging om te
getuigen alleen maar kan worden geweigerd ‘indien dat noodzake lijk is voor het
vrijwaren van hogere belangen die door Europol of door de betrokken lidstaat of
lidstaten dienen te worden beschermd’.  Lid 4 voegt hieraan toe dat de lidstaten
schendingen van deze zwijg- en geheimhoudingsplicht moeten beschouwen als
een inbreuk op zijn wettelijke voorschriften betreffende dienst- of beroepsgeheimen.
De vraag nu is natuurlijk of deze plich t onverkort ove reind kan b lijven indien leden
van Europol, verb indingso fficieren en andere, mee gaan doen met gemeenschappe-
lijke opsporingsteams en het dus van belang kan zijn om (ook) hen in strafzaken
te horen met het oog op de vaststelling van de rechtmatighe id van het onderzoek;
nog afgezien van het probleem dat het voor verbindingsofficieren in dit geval heel
moeilijk kan worden uiteen te ra felen hoe zij aan bepaalde informatie of wetenschap
komen. In kringen van de Raad meent men kennelijk van wel. In het hiervoor
besproken protocol van 28 november 2002 is immers een wijziging in die zin van
het protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van Europol en haar
medewerkers  opgenomen. 

2.3.2.4. De taak van politiële verbindingsofficieren van de lidstaten binnen de
EU

In aansluiting op de bespreking van de positie van de verbindingso fficieren bij
Europol moet worden gewezen op de gedachtewisseling die in de voorbije  jaren
heeft plaatsgevonden over de positie en taak van politiële verbindingsofficieren
die buiten het verband van deze instelling worden geposteerd bij een lidstaat om
de onderlinge samenwerking te bevorderen. Wat te denken over hun rol in de sfeer
van de opspo ring? De Raad heeft in 1996 op basis van artikel K.3 van het VEU
in een zogenaamd gemeenschappelijk optreden ‘een gemeenschappelijk beleidska-
der’ voor deze categorie van verbindingsofficieren – zowel binnen de EU als in
derde staten – vastgesteld.72

In artikel 2 van deze aanbeveling wordt hun taak als volgt omschreven:
– door middel van rechtstreekse contacten met de politiediensten en andere

bevoegde autoriteiten van het ontvangende land ‘de inzameling en uitwisse-
ling van informatie’ bevorderen en bespoedigen;

– met andere verbindingsofficieren samenwerken bij de inzameling en
uitwisseling van in het bijzonder strategische gegevens om maatrege len tegen
internationale (georganiseerde) criminaliteit  op elkaar te kunnen afstemmen.
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Daarenboven wordt in dit artikel beklemtoond dat deze verbindingsofficieren hun
taken vervullen ‘in het raam van hun bevoegdheden en met inachtneming van de
bepalingen, met name inzake bescherming van persoonsgegevens, van de nationale
regelgeving en de overeenkomsten met de ontvangende Staten’. Dit wil dus zeggen
dat de ontvangende staat, i.c. Nederland, de vrijheid heeft om regels te geven voor
het optreden van zulke verbindingsofficieren op Nederlands grondgebied. Deze
aanbeveling – uit 1996 ! – zegt er (artikel 6) alleen bij dat lidstaten na de inwerking-
treding van de Europol Overeenkomst hun ‘beleid inzake detachering en taak-
omschrijving van verbind ingsofficieren’ zullen herzien rekening houdend met
deze overeenkomst. Verder geeft zij de lidstaten in overweging om gemeenschappe-
lijk seminars voor verbindingsofficieren in te richten en te zorgen voor contacten
tussen hun verbindingsofficieren in de staten waar die zijn geposteerd.

Tot nadere regelgeving inzake de plaatsing van verbindingsofficieren is het
in de EU nooit gekomen. Achter de schermen is er tegen de achtergrond van het
Verdrag van Amsterdam en de opeenvolgende actieplannen, in het bijzonder dat
van Tampere, b ij herhaling echter gesproken over de toepassing van deze maatregel.
Op initiatief van de Police Cooperation Working Party in de Raad, later hierin
gesterkt door met name Zweden en Denemarken, heeft er in de loop van 2002 zelfs
een evaluatie plaatsgevonden van het zo-even genoemde Gemeen schappe lijk
Optreden, met name waar het de relatie tussen verbindingsofficieren van de
lidstaten en Europol in derde landen betreft.73 Deze evaluatie  is in dit verband dus
niet zo van belang.  Wel belangrijk is dat de uitkomst ervan laat zien dat heel wat
lidstaten ook in andere lidstaten politiële  verbindingsofficieren posteren.74

In het verlengde van die evaluatie  is in oktober 2002 overigens overgegaan
tot de opstelling van een ontwerp-besluit van de Raad betreffende het gemeenschap-
pelijk gebruik van elkaars verbindingsofficieren door de lidstaten in derde landen
en bij internationale organisaties.75 Dit ontwerp is in het Europees Parlement op
forse kritiek onthaald: ‘the manifestly unambitious nature of the danish initiative,
which seeks the very lowest common denominator with the clear intention of
avoiding any vetoes within the Council  when the Decision is adopted’.76

2.3.2.5 Het besluit tot oprichting van Eurojust (2002)

Omdat Eurojust formeel bij besluit van de Raad d.d. 28 februari 2002 werd
opgericht om de justitiële samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren bij de
bestrijding van ernstige  vormen van criminaliteit  lijkt het niet nodig om hier stil
te staan bij dit besluit.77 Waarom er hier dan toch enige aandacht aan wordt
geschonken is niet zozeer ingegeven door het feit dat ook politieambtenaren die
in een lidstaat de positie hebben van een officier van justitie of een rechter deel
uit kunnen maken van Eurojust als wel door het feit dat – zoals hierna volop zal
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blijken bij de bespreking van de EU Overeenkomst betreffende de wederzijdse
rechtshulp  in strafzaken – de scheiding tussen politiële en justit iële samenwerking
zoals die nog werd gehanteerd in het Europees Verdrag 1959 en de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst 1990 aan sterkte aan het inboeten is. Deze evolutie brengt
immers als vanzelf met zich mee dat op een gegeven moment niet alleen leden
van Europol maar ook leden van Eurojust al dan niet daadwerkelijk direct betrokken
kunnen raken bij opsporingsactiviteiten op het grondgebeid  van de lidstaten en
dus ook op dat van Nederland. En dus is het van belang om na te gaan wat er in
dit besluit wordt gezegd over hun taak en taakuitvoering.

De omschrijving van de doelstellingen en taken van Eurojust laten er geen
twijfel over bestaan dat het niet de bedoeling was van de Raad om op het niveau
van de EU een openbaar ministerie  op te richten dat op eigen initiatief dan wel
op verzoek van derden, alleen of in samenwerking met andere instanties, de
opsporing en/of de vervolging van zware criminelen ter hand zou nemen. Het
takenpakket van Eurojust is in hoofdzaak gericht op de bevordering van zulk
optreden door de bevoegde au toriteiten in de lidstaten, met name in gevallen waarin
snelle en/of nauwe samenwerking hiertussen geboden is. Naast de bevoegdhe id
om lidstaten te manen opsporingsacties te ondernemen en die zonodig te helpen
coördineren beschikt Eurojust vooral de bevoegdheid  om met het oog hierop
(persoons)gegevens uit te wisselen. Van de toekenning van specifieke (operationele)
bevoegdheden om zich daadwe rkelijk in zulke acties te mengen is in dit besluit
geen sprake. Wel biedt artikel 3, lid 2 en lid 3, iuncto artikel 6, onder f, de
mogelijkheid dat (nationale  leden van) Eurojust in specifieke gevallen op verzoek
van de bevoegde lidstatelijke autoriteiten of van de Commissie  ‘bijstand’ verleent/
verlenen.

Waaruit  deze bijstand kan bestaan wordt in artikel 7, onder g, enigermate
gepreciseerd voorzover het om Eurojust als zodanig gaat. Hier wordt zij betiteld
als ‘logistieke steun’ die met name hulp bij vertaling, vertolking en organisatie
in verband met coördinatievergaderingen kan omvatten. Deze nadere aanduiding
onderstreept nog eens hoe weinig operationeel de taakstelling van Eurojust door
haar bedenkers werd opgevat.  Zo wordt er zelfs niet voorzien in de mogelijkheid
dat leden van Eurojust ond er omstandigheden kunnen participeren in gemeenschap-
pelijke opsporingsteams. Dit wijst op een opmerkelijk  verschil  van opvatting
omtrent de operation ele rol van Europol en die van Eurojust.  Kennelijk  is men
op het niveau van de Raad meer beducht voor de mogelijke invloed van leden van
Eurojust in multinationale opsporingsonderzoeken dan voor die van medewerkers
van Europol.

Hier moet wel aan worden toegevoegd dat, waar het het gaat om de nationale
leden van Eurojust,  artikel 9, lid 3, uitdrukkelijk stelt dat elke lidstaat ‘de aard
en omvang van de gerechtelijke bevoegdheden (bepaalt)  die hij het nationale  lid
op eigen grondgebied verleent.  De lidstaten omschrijven tevens het rech t waarover
een nationaal lid beschikt om te handelen ten  aanzien van  buitenlandse gerechtelijke
autoriteiten, in overeenstemming met de internationale verbintenissen die de lidstaat
is aangegaan’. Deze bepaling is natuurlijk belangrijk voor het functioneren van
(nationele  leden van) Eurojust bij de uitvoering van taken in het kader van
grensoverschrijdende opsporingsacties waarbij meerdere lidstaten zijn betrokken.
Maar omdat zij geen betrekking heeft op het daadwerkelijke optreden van de
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nationale  leden van Eurojust op het grondgebied van andere staten dan hun eigen
lidstaten kan zij hier gevoeglijk buiten beschouwing worden gelaten.

Voor het overige  zij slechts opgemerkt dat er momenteel op allerlei fronten
wordt gewerkt aan de feitelijke oprichting van Eurojust – haar tehuis in Den Haag
werd op 28 april 2003 geopend – en aan haar verdere positionering in het
institutionele  raamwerk van de Derde Pijler, bijvoorbeeld  waar het gaat om de
toegang van Eurojust tot het Schengen Informatie  Systeem (SIS).78

2.3.2.6 De Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken
(2000)

Op 29 mei 2000 ondertekende de lidstaten van de EU een overeenkomst betreffende
de onder linge wederzijdse rechtshulp  in strafzaken die ook belangrijk is waar het
gaat om het daadwerkelijk optreden van opsporingsambtenaren op het grondgebied
van een andere staat.79 In het bijzonder de regelingen die in deze overeenkomst
worden getroffen met betrekking tot de gecontroleerde aflevering, de infiltratie
en de gemeenschappelijke  onderzoeksteams verdienen hier de aandach t. Het
protocol dat aan deze overeenkomst is gehecht kan hier daarentegen buiten
beschouwing worden gelaten omdat het goeddeels betrekking heeft op het vorderen
van financiële gegevens bij banken.80 Waar hier verder ook niet hoeft op te worden
ingegaan is op de artikelen 15 en 16 van de overeenko mst. Op dezelfde voet als
in de betrokken bepalingen in het Benelux Verdrag 1962 en de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst 1990 is hierin een regeling getroffe n voor de stra frechte-
lijke en burgerrechtelijke aansprake lijkheid van de ambtenaren die op grond van
deze overeenkomst op het grondgebied van een andere staat in actie komen. 

2.3.2.6.1 De regeling van de gecontroleerde aflevering

De gecontroleerde aflevering is in dit verband geen onbekende figuur. Hiervoor
werd reeds besproken hoe zij is opgenomen in artikel 73 van de Schengen
Overeenkomst 1990 met het oog op de bestrijding van de handel in verdovende
middelen. Met deze verwijzing is meteen het belangrijkste  verschil  aangegeven
met de regeling van deze samenwerkingsfiguur in artikel 12 van de EU Overeenk-
omst 2000. In deze regeling wordt de toepassing ervan namelijk niet beperkt tot
een enkel delict of een enkele vorm van misdaad.

Lid 1 van dit artikel verplicht de lidstaten ertoe om ervoor te zorgen dat
verzoeken van andere lidstaten terzake van controleerde aflevering – gedaan in
het kader van strafrechtelijke onderzoeken naar strafbare feiten die aanleiding
kunnen geven tot uitlevering – op hun grondgebied kunnen worden toegestaan.
Hier sluit lid 2 op aan, want hierin wordt bepaald  dat de beslissing over een
gecontroleerde aflevering van geval tot geval wordt genomen ‘door de bevoegde
autoriteiten van de aangezoch te lidstaat, met inachtneming van het nationale recht
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van die lidstaat’. In lid 3 wordt dan nog eens uitdrukkelijk  gepreciseerd dat een
gecontroleerde aflevering wordt uitgevoerd ‘volgens de procedures van de
aangezoch te lidstaat. Het recht om te handelen en om het optreden te leiden en
te controleren berust bij de bevoegde autoriteiten van die lidstaat’.

Artikel 12 verplicht de lidstaten er met andere woorden welhaast toe om –
voorzover zij er nog niet zijn – wettelijke voorzieningen te treffen om vlotte
onder linge samenwerking op dit punt mogelijk te maken. Waarbij  wel dient te
worden aangetekend dat dit niet wil zeggen dat aangezoch te lidstaten zich in geval
van gecontroleerde aflevering enkel en alleen kunnen laten leiden door interne
regelgeving. Artikel 4, lid 1, van deze overeenkomst legt aangezochte staten immers
de verplichting op – wat een grote noviteit is in de sfeer van de wederzijdse
rechtshulp  in strafzaken – om bij het verlenen van wederzijdse rechtshulp  de
‘uitdrukkelijk  aangegeven formaliteiten en procedures’ van de verzoekende staten
in acht te nemen ‘tenzij deze overeenkomst anders bepaalt  en voorzover de
aangegeven formaliteiten en procedures niet strijdig zijn met de fundame ntele
beginselen van het recht van de aangezochte  lidstaat’; die grenzen zijn er dus wel
aan deze nieuwe grondregel in het rechtshulprecht van de EU. De ratio van deze
bepaling is natuurlijk  gelegen in het vergemakkelijken van het gebruik van
bewijsmateriaal van via wederzijdse rechtshulp  verkregen informatie  tijdens de
latere fasen van de strafprocedure in de verzoekende lidstaat.81

2.3.2.6.2 De regeling van de infiltratie

Nieuw voor multinationa le rechtshulpovereenkomsten is de regeling van de
infiltratie in artikel 14. Het eerste lid omschrijft in zeer algemene termen waar
het desgevallend om kan gaan: hulpverlening ten behoeve van strafrechtelijk
onderzoek door lidstaten ‘door ambtenaren die onder een valse of fictieve identiteit
optreden’. Een nadere specificatie  van dit optreden wordt niet gegeven zodat in
principe dus allerhande vormen van infiltratie binnen het bereik van deze bepaling
kunnen vallen. Duidelijk  is alleen dat via dit artikel geen ruimte wordt geschapen
voor de grensoverschrijdende inzet van burgerinfiltranten. Anders dan in het geval
van de gecontroleerde aflevering kunnen lidstaten in dit geval – conform lid 4
– wel een verklaring afgeven dat zij zich niet gebonden achten door dit artikel.
Dit zegt natuurlijk  iets over het versch il in politiek gewicht tussen deze beide
vormen van samenwerking. Aan (grensoverschrijdende) infiltratie wordt – gelet
op onder mee r de risico’s voor de veiligheid van politieambtenaren en de mogelijke
aantasting van de privacy van personen – begrijpelijk in het algemeen zwaarder
getild dan aan gecontroleerde afleve ring.

Parallel aan artikel 12 stipuleert lid 2 van dit artikel dat op elk verzoek om
inzet van infiltranten door de aangezochte  staat afzonderlijk  wordt beslist ‘met
inachtneming van het nationale  recht en de procedures van die lidstaat’. In het
tweede deel van dit lid wordt hieraan toegevoegd dat de lidstaten per keer afspraken
zullen maken over de duur van de infiltratie, de nadere voorwaarden en de
juridische status van de betrokken ambtenaren tijdens de infiltratie, opnieuw met
inachtneming van hun nationale  recht en procedures. Maar lid 3 laat er geen
misverstand over bestaan dat infiltratie plaatsvindt ‘in overeenstemming met het
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nationale  recht en de procedures van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
infiltratie wordt uitgevoerd’. Van de betrokken staten wordt krachtens het tweede
deel van dit lid wel verwacht dat zij samenwerken ‘bij de voorbereiding van en
het toezicht op de infiltratie, alsook bij het treffen van regelingen met het oog op
de veiligheid van de ambtenaren die onder een valse of fictieve identiteit optreden’.

Evenals  bij de regeling van de gecontroleerde aflevering verlangt  dus ook
de regeling van de infiltratie dat er in de lidstaten wettelijke en andere voorziening-
en worden getroffen om de toepassing van dit middel in het kader van de
wederzijdse rechtshulp  mogelijk te maken. Hoe die voorzieningen eruit moeten
zien wordt ook in dit verband niet nader aangegeven. Het onderhavige artikel laat
de lidstaten hierin geheel vrij. Zoals het ook niet nader aangeeft voor welke vormen
van infiltratie die voorzieningen moeten worden getroffen. Ook hier geldt dus
dat het aan de lidstaten blijft om uit te maken wat onder de term ‘infiltratie’ valt
en wat niet.

In de toelichting bij de overeenkomst wordt overigens wel gesteld dat
infiltranten ambtenaren zijn die een specifieke opleiding hebben genoten en kunnen
worden ingezet om een crimineel netwerk binnen te dringen ‘teneinde informatie
te verzamelen of te helpen bij de identificatie  en aanhouding van de leden van
het netwerk’. De term ‘infiltratie’ wordt hier dus ruim opgevat.  Zij omvat in elk
geval meer dan de pseudo-koop.

2.3.2.6.3 De regeling van de gemeenschappelijke  onderzoeksteams

De instelling van gemeenschappelijke  onderzoeksteams wordt op een wijdlop ige
manier geregeld in artikel 13. Het is evenwel niet alleen deze regeling die hier
moet worden bekeken. In afwachting van de inwerkingtreding van de onderhavige
overeenkomst heeft de Raad op 13 juni 2002 immers – vooral met het oog op de
grensoverschrijdende bestrijding van terrorisme – reeds een kaderbeslu it inzake
gemeenschappelijke  onderzoeksteams uitgevaardigd. Aan dat besluit kan hier dus
niet worden voorbijgegaan.

De regeling in de overeenkomst
Lid 1 van artikel 13 zegt meteen dat een gemeenschappelijk onderzoekstea m wordt
ingesteld ‘voor een bepaald  doel en voor een beperkte periode’ om strafrechtelijke
onderzoeken uit te voeren in een of meer van de lidstaten die het team instellen.
Het kan volgens dit lid in het bijzonder worden ingesteld wanneer het onderzoek
‘moeilijke en veeleisende opsporingen vergt die ook andere lidstaten betreffen’
of wanner het gaat om onderzoeken in lidstaten die ‘wegens de omstandigheden
van de zaak een gecoördineerd en gezamenlijk optreden in de betrokken lidstaten
vergen’. Het verzoek om zulk een team in te stellen kan van elke lidstaat uitgaan.
Het team wordt desgevallend ingesteld in een van de lidstaten waar het onderzoek
naar verwachting zal worden uitgevoerd. Zijn instelling wordt vastgelegd  in een
overeenkomst. De lidstaat op het grondgebied waarvan het team optreedt is
gehouden om de organisatorische voorzieningen te treffen die nodig zijn voor het
functioneren van het team.

Het uitgangspunt bij de uitvoering van onderzoek is dat dit zal gebeuren
krachtens het nationale  recht van de lidstaat waar het team actief is. Lid 3 spreekt
dit duidelijk uit. Dit geldt zowel voor de leider van het team als voor zijn leden.
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Zij het dat hier in lid 3, onder b, aan toe wordt gevoegd  dat dezen hun taken niet
alleen verrichten ‘onder leiding van de teamleider’ maar ook ‘met inachtneming
van de voorwaarden die door hun eigen autoriteiten zijn vastgelegd  in de
overeenkomst tot instelling van het team’. Deze autoriteiten kunnen dus blijven
meesturen op de daadwerkelijke inzet van de ambtenaren die namens hun lidstaten
deelnemen aan een gemeensch appelijk onderzoeksteam, ook als die inzet buiten
het grondgebied van hun eigen lidstaten plaatsgrijpt.

Belangr ijk voor een goed begrip van dit laatste is de bepaling in lid 4 dat
de leden van een team die afkomstig zijn uit andere lidstaten dan de lidstaat waar
het team optreedt,  ‘gedetacheerde leden’ worden genoemd. Want krachtens lid
5 zijn het deze leden die het recht hebben om aanwezig  te zijn wanneer in de
lidstaat waar wordt opgetreden onderzoekshandelingen plaatsvinden. Alleen het
recht om aanwezig  te zijn? Zelfs dit soms niet. Lid 5 vervolgt immers met te zeggen
dat de teamleider ‘om bijzondere redenen en in overeenstemming met het recht
van de lidstaat waar het team optreedt,  anders (kan) besluiten’. De toelichting geeft
hierbij aan dat dit maar kan gebeuren in het belang van het onderzoek. In lid 6
wordt echter bepaald  dat ook het tegendeel mogelijk is, namelijk dat de gede-
tacheerde leden van het team ‘in overeenstemming met het recht van de lidstaat
waar het team optreedt’ door de teamleider kunnen worden belas t met de uitvoe ring
van bepaalde onderzoekshandelingen voorzover de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat waar wordt opgetreden en van de detacherende lidstaat dit hebben
goedgekeurd. De autoriteiten van de betrokken lidstaten staan in dit geval dus
inderdaad bepaald  niet buiten spel als er eenmaal een onderzoeksteam is ingesteld.
Op grond van de overeenkomst die zij hebben gesloten zullen zij steeds weer in
onderling moeten uitmaken welke onderzoekshandelingen gedetacheerde – lees:
buitenlandse – teamleden op het grondgebied van (andere) lidstaten mogen
uitvoeren.

Vraag is: wat zegt onderhavige  regeling over deelname aan het team door
personen die niet uit de lidstaten afkomstig zijn en dus niet als ‘gedetacheerde
leden’ kunnen worden aangemerkt?  In het bijzonder medewerkers  van Europol
natuurlijk. Lid 12 bepaalt  hieromtrent dat voorzover het recht van de betrokken
lidstaten of bepalingen van een tussen hen geldend rechtsinstrument het toestaan,
andere personen dan vertegenwoordigers van de lidstaten die het onderzoeksteam
hebben ingesteld. Dit kunnen, zegt de tekst, ‘bijvoorbee ld ambtenaren van bij het
Verdrag op de Europese Unie ingestelde instanties zijn’. In de toelichting wordt
bij de verwijzing naar deze instanties opgemerkt dat het zou kunnen gaan om een
orgaan als Europol of Eurojust voorzover zij in de toekomst worden gemach tigd
om deel te nemen aan de activiteiten van zulk team; ook wordt verwezen naar
OLAF. In de laatste zin van lid 12 wordt evenwel uitdrukkeli jk bepaald  dat de
rechten die uit hoofde van artikel 13 worden verleend aan de leden en de gedeta-
cheerde leden van een onderzoeksteam, zich niet uitstrekken tot de medewerkers
van zulke instanties, tenzij uitdrukkeli jk anders is overeengekomen. Dus onder
omstandigheden is het voorstelbaar dat ook medewerkers  van Europol deeln emen
aan de uitvoering van opsporingshandelingen. Men mag aannemen dat in dit geval
geldt dat dit gebeurt in overleg met de directie van dit orgaan.

Het meest vernieuwende onderdeel van de onderhavige  regeling betreft
overigens de mogelijkheid, geboden in lid 7, dat gedetacheerde leden hun eigen
bevoegde autoriteiten rechtstreeks kunnen vragen om onderzoekshandelingen te
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(laten) verrichten in hun respectievelijke lidstaten onder de voorwaarden die van
toepassing zouden zijn indien zij in het kader van een nationaal onderzoek werden
gevraagd. Deze mogelijkheid komt er immers op neer dat het niet langer nodig
is om vanuit de lidstaat waar wordt opgetreden voor van alles en nog wat
rechtshulpverzoeken te moeten indienen met het oog op onderzoeken in andere
betrokken lidstaten. In aansluiting hierop wordt in lid 9 bepaald  dat een lid van
een team – in overeenstemming met zijn nationale  recht en binnen de grenzen
van zijn bevoegdhe id – het team ten behoeve van zijn strafrechtelijk  onderzoek
gegevens kan verstrekken die beschikbaar zijn in de lidstaat die hem heeft
gedetacheerd.

De regeling in het kaderbeslu it
In lid 11 van artikel 13 van de EU Overeenkomst 2000 wordt gesteld dat de
bepalingen van dit artikel andere bestaande bepalingen of regelingen inzake de
instelling of het functioneren van gemeenschappelijke  onderzoeksteams onverlet
laten. Het kaderbeslu it van 13 juni 2002 kan worden gezien als zulk een andere
regeling. 82

Over dit besluit kunnen we echter kort zijn. Zijn bepalingen komen – zeker
op de hier relevante  punten – overeen met de bepalingen van meergenoemd artikel
13. Het vormt dus als het ware een voo rafname op de overeenkomst zelf, ingegeven
door de gevoelde urgentie om ook via gemeenschappelijke  onderzoeksteams te
kunnen optreden tegen terroristische misdrijven. En, zoals eerder al werd
aangegeven, dit besluit treedt krachtens artikel 5 buiten werking op het moment
dat de overeenkomst zelve in alle lidstaten in werking treedt.

2.3.2.7 Het tweede protocol bij het Europees Verdrag 1959

Nu is besproken hoe in de EU Overeenkomst 2000 de gecontroleerde aflevering,
de infiltratie en de gemeensch appelijk onderzoeksteams zijn geregeld kan worden
teruggekeerd naar het Europees Verdrag 1959, en in het bijzonder naar het tweede
protocol bij dit verdrag dat in november 2001 ter ondertekening door de lidstaten
van de Raad van Europa werd vrijgegeven. Hiervoor werd immers al aangehaald
dat de tekst van dit tweede protocol,  met name waar het gaat om de kwesties die
ons hier interesseren, verregaand is gebaseerd op de tekst van de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst 1990 en van EU Overeenkomst 2000. In de toelichting
bij het protocol wordt hiervoor de volgende verklaring gegeven: ‘It takes due
account of political and social developm ents in Europe and technological changes
worldwide. Thus, in many provisions it follows very closely,  often literally,  the
Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between
the Member States of the European Union (…), while in other provisions it follows
the Convention of 14 June 1990 (…) implementing the Schengen Agreement of
14 June 1985’. De voor trekkersrol die de Raad van Europa decennia lang in Europa
heeft gehad op het terrein van de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken, is dus
overgenomen door de Europese Unie. Het tweede protocol bij het Europees Verdrag
1959 vormt hiervan het formele bewijs.
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Gegeven deze achtergrond is het niet noodzakelijk  te blijven stilstaan bij de
bepalingen in dit protocol die betrekking hebben op met name de grensoversc hrij-
dende observatie  (artikelen 17), de gecontroleerde aflevering (artikel 18), de
infiltratie (artikel 19), de gemeenschappelijke onderzoeksteams (artikel 20) en
de daarbij behorende ar tikelen in verband me t de burgerrechtelijke en straf rechtelij-
ke aansprake lijkheid (artikel 21 en 22). Zij volgen inderdaad goeddeels  de corres-
ponderende bepalingen in de eerder genoemde overeenkomsten. De afwijkingen
in het onderhavige protocol zijn dus welhaast per definitie gering. Zo zijn in artikel
17 de gevallen waarin grensoverschrijdende observatie  kan plaatsvinden wat ruimer
omschreven dan in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 1990 het geval is.83

Dit protocol bestaat echter niet louter uit kopieën van artikelen in andere
overeenkomsten. Er zijn ook enkele kwesties in opgenomen die niet voorkomen
in de overeenkomsten van de EU en die toch ook relevant zijn in dit verband.

Hierbij gaat het niet zozeer om artikel 2 waarin een uitbreiding van artikel
4 van het Verdrag wordt voorzien, in die zin dat verzoeken betreffende de aan-
wezigheid  van belanghebbenden bij opsporingshandelingen niet mogen worden
geweigerd als hun aanwezighe id ertoe kan bijdragen dat de uitvoering van het
rechtshulpverzoek meer beantwoordt aan de noden van de verzoekende Partij en
zo de behoefte  aan aanvullende rechtshulpverzoeken kan tegengaan. Want deze
wijziging ligt ook nog helemaal in het verlengde van de corresponderende b epaling
in de EU Overeenkomst 2000.

Belangrijker is artikel 23 van het protocol omdat hierin namelijk wordt
voorzien in de mogelijkheid  dat Partijen elkaars hulp kunnen inroepen in het geval
van ‘ a witness at risk of intimidation or in need of protection’ en samen zullen
nagaan of er overeenstemming te bereiken valt ‘on measures for the protection
of the person concerned, in accordance with their national law’. Een dergelijke
voorziening is in de EU Overeenkomst 2000 immers niet getroffen. En zij is
relevant in het kader van deze studie omdat bij de bescherming van bedreigde
getuigen op het grondgebied van een andere staat al snel ook politieambtenaren
van de verzoekende staat ingeschakeld  moeten worden. Zij kennen immers de
betrokken getuige het beste en zijn als geen ander op de hoogte van de gevaren
die voor hem of haar dreigen.

2.3.2.8 Besluit 

Wanneer men nagaat w at het Verdrag aangaande de Europese Unie heeft betekend
voor de strafrechtelijke samenwerking tussen haar lidstaten dan pakt de balans
zeker niet negatief uit. Niet alleen werden er in het verlengde van de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst 1990 verdragsrechtelijke kaders geschapen voor nieuwe
vormen van daadw erkelijke samenwerking, voo ral ook in de sfeer van de daadwer-
kelijke grensoverschrijdende opspo ring, maar werden er ook organen tot stand
gebracht die met name op dit terrein deze samenwerking moeten bevorderen. Men
kan natuurlijk  vragen stellen bij het tempo waarin voornemens worden omgezet
in concrete  maatregelen maar bij de beantwoording van die vragen moet men niet
alleen kijken naar de tijd die dit neemt maar ook steeds de vraag onder ogen willen
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zien waarom het zoveel tijd kost. Hoe dan ook, dat er op het scorebord van de
Commissie  inzake de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging vaan
een ruimte van ‘vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’ in de Europese Unie heel
wat pluspunten staan getuigt niet van overdreven optimisme.84 Er is heel wat meer
bereikt dan menigeen in de jaren zeventig en tachtig voor mogelijk had gehouden.

Tegenover deze positieve kant van de balans staat zeker ook een negatieve
kant. Die betreft enerzijds het gebrek aan empirische evaluatie  van de werking
van de instrumenten en organen die werden ontwikkeld om de grensoverschrijdende
opsporing te bevorderen. De evaluatie  die momenteel plaatsvindt door middel
van wederzijdse evaluatiecommissies heeft op formeel en institutioneel niveau
zeker haar nut maar zij zou daarnaast of daarbovenop indringender moeten gebeuren
op het niveau van wat er concreet op het niveau van grensoverschrijdende
onderzoeken gebeurt.85 Hier zijn overigens wel de eerste voorzetten voor gegeven
maar deze initiatieven zouden een meer systematisch vervolg moeten krijgen.
Evenals  in het geval van de samenwerking die plaatsgrijpt in het kader van het
Benelux Verdrag 1962 en de Schengen Overeenkomst 1990 zou dan ook hier
immers beter zichtbaar worden waar het precies aan schort bij de samenwerking
in de EU. Gaat het om moeilijkheden die te maken hebben met de inhoud van de
verdragen of liggen de problemen bovenal in de manier waarop de lidstaten ze
toepassen?86

Anderzijds kan er niet voorbij worden gegaan aan het feit dat belangrijke
voornemens die in actieplannen zijn opgenomen, somtijds blijven steken in mooie
woorden. In dit verband moet natuurlijk met name worden gewezen op het plan
om systematisch werk te maken van een grondige  bezinning op de voorwaarden
waaronder (ook) politieambtenaren van de ene lidstaat in de een of andere vorm
mogen optreden op het territoir van de andere lidstaat. Een dergelijk gemeenschap-
pelijk kader voor grensoverschrijdend politieoptreden werd – hoe belangrijk het
(terecht!) ook wordt gevonden – tot nu toe niet tot stand gebracht.  Ook in het kader
van deze studie kan dit worden betreurd. Een van haar doelen is immers om te
bezien of zulk kader vo or Nederland kan worden ontworpen. En  de verwezenlijking
hiervan zou veel baat gehad kunnen hebben van een algemeen kader dat reeds
door alle lidstaten zou zijn aanvaard. De mislukking van deze prioriteit wijst
overigens niet alleen op de moeilijkheid  van een dergelijke studie maar geeft ook
het belang ervan aan voor de toekomst van de politiële samenwerking in Europa.87

Verder moet worden vastgesteld dat met de EU Overeenkomst 2000 het
onderscheid  tussen politiële samenwerking en justitiële samenwerking dat nog
zo duidelijk wordt gemaakt in de Schengen Overeenkomst 1990 eigenlijk is komen
te vervallen. Alle vormen van samenwerking worden in deze overeenkomst
beschouwd als vormen van wederzijdse rechtshulp  zonder meer. Dit maakt het
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moeilijk, zoniet onmogelijk, om deze overeenkomst nog in termen van politiële
samenwerking te vergelijken met het Benelux Verdrag 1962 en de Schengen
Overeenkomst 1990. Wie deze vergelijking los van dit ondersch eid maakt kan
evenwel niet anders dan vaststellen dat in de EU Overeenkomst 2000 enerzijds
de normering van bestaande samenwerkingsvormen, i.c. de gecontroleerde afleve-
ring, aanzienlijk  gedetailleerder is dan in de twee andere verdragen. Anderzijds
worden in deze overeenkomst opnieuw twee vormen van samenwerking geregeld
die niet voorkomen in het Benelux Verdrag 1962 en de Schengen Overeenkomst
1990: de (ambtelijke) infiltratie en het gemeensch appelijk team. Het is dan ook
niet teveel gezegd dat met de EU Overeenkomst het arsenaal aan mogelijkheden
voor politie (en justitie) om over de grenzen heen operationeel samen te werken
wederom aanzienlijk  is uitgebreid. Daarenboven mag niet uit het oog worden
verloren dat het tweede protocol bij het Europees Verdrag 1959 dit spectrum nog
vermeerdert met de bescherming van getuigen. En dit allemaal – het weze nog
maar eens onderstreept – zonder dat de soevereiniteit van de samenwerkende landen
in het gedrang wordt gebracht.  Buitenlandse politieambtenaren – om ons hiertoe
te beperken – worden niet automatisch opsporingsambtenaren in het land waar
zij optreden of verkrijgen hier ook niet op de een of andere manier opsporingsbe-
voegdheden die zij zelfstandig kunnen uitoefenen. Het enige dat zij in het andere
land mogen is deelnemen aan de uitvoering van opsporingshandelingen in overeen-
stemming met de daar geldende wetgeving en onder het gezag van de plaatselijke
autoriteiten. Het feit dat hun eigen overheden mee kunnen beslissen binnen welke
grenzen deze ambtenaren mogen worden ingezet doet hier niets aan af. Eenmaal
ingezet vallen zij primair onder het gezag van de autoriteiten van het land waar
wordt opgetreden. Het verdrag over grensove rschrijdend politieoptreden waarover
momenteel door Duitsland en Nederland wordt onderhandeld, zou in deze situatie
op een belangrijk punt – aanhouding en inbeslagneming in heterdaad situaties –
binnen zekere grenzen niettemin verandering kunnen brengen, zoals in 2.2.4.3
en 2.2.5 werd betoogd. Of het echter zover komt, moet worden afgewacht.

Hoe zeer de lidstaten hun soevereiniteit in de sfeer van de strafrechtelijke
bestrijding van grensoverschrijdende misdaad koesteren blijkt ook heel duidelijk
uit de omschrijving van de positie en de taak van de medewerkers  van Europol
en Eurojust.  Die laat er geen misverstand over bestaan dat de lidstaten hen geen
executieve status willen toekennen: zij beschikken niet over eigen executieve
bevoegdheden en mogen onder omstandigheden hooguit  in een ondersteunende
rol meewerken aan de uitvoering van opsporingshandelingen die worden verricht
door executieve ambtenaren van het land waar zij bijstand aan verlenen. Hier staat
tegenover dat de lidstaten wel accepteren dat de medewerkers van OLAF niet alleen
op beperkte  schaal over (administratieve) onderzoeksbevoegdheden beschikken
maar dat zij deze bevoegdheden ook (kunnen) uitoefenen op een quasi-strafrechte-
lijke manier. Deze tegenstri jdige stand van zaken valt moeilijk te begrijpen. Wordt
een zekere executieve status in het geval van OLAF-medewerkers door de lidstaten
aanvaard omdat hun bevoegdheden slechts een beperkt gemeensch appelijk doel
dienen en niet zonder meer over de hele linie van de grensoverschrijdende misdaad
kunnen worden ingezet? Of realiseren zij zich niet dat OLAF als het ware het
oneigenlijke begin kan vormen van een EU-strafrechtspleging? Hoe dan ook, deze
situatie laat wellicht zien dat de toekenning van bepaalde executieve bevoegdheden
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aan met name medewerkers  van Europol minder onwaarschijnlijk is dan vaak voor
mogelijk wordt gehouden.

Deze laatste kanttekening brengt  ons bij de voorstellen die in het voorbije
jaar in het raam van de Europese Conventie  en – parallel daaraan – in de schoot
van de Europese Commissie  zijn ontwikkeld  met betrekking tot de toekomst van
de Europese Unie. Welk perspectief bieden deze voorstellen voor de toekom stige
strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de EU? Wordt hierin reeds
de stap gezet die zo-even werd gesuggereerd?

2.3.3 De voorstellen inzake de toekomst van de Europese Unie

Ondanks het feit dat er sedert 1985 in het kader van de (komende) Europese Unie
heel wat tot stand werd gebracht inzake de politiële en justitiële samenwerking
tussen de lidstaten en dat veel van wat werd ontwikkeld  nog in het geheel niet
is volgroeid, ziet het ernaar uit dat ook d eze vorm van  interstatelijke samenwerking
zal worden geherstructureerd in het raam van de algemene hervorming van de
EU die op stapel is gezet. De voorstellen van zowel de Europese Conventie  als
van de Europese Commissie  voor deze hervorming laten daar geen misverstand
over bestaan.88 Natuurlijk, in dit stadium gaat het in deze voorstellen – ook wat
de inter-lidstatelijke politiële samenwerking betreft – nog slechts om de grote lijnen.
Maar het is niettemin van belang om die hier reeds in ogenschouw te nemen omdat
zij toch al enig zicht geven op de richting die in de nabije toekomst mogelijk ook
op dit vlak zal worden ingeslagen. Het ligt voor de hand om hier eerst de gedachten
van de Europese Conventie omtrent het onderhavige domein  in ogenschouw te
nemen – de Conventie  is per slot van rekening speciaal bij elkaar geroepen om
de hervorming van de EU voor te bereiden – en vervolgens de opvattingen te bezien
die de Europese Commissie  op dit stuk naar voren heeft gebracht.  De bespreking
van hun voorste llen zal in drie stappen gebeuren. Eerst zal worden bezien hoe
wordt gedacht over de vernieuwing van verdragsrech telijk kader waarbinnen de
(nieuwe) taak en organisatie  van de EU op het vlak van de politiesamenwerking
gestalte moeten krijgen. Dan zal worden nagegaan op welke punten eventueel
verandering van de taak van de EU op dit gebied wordt nagestreefd. En tenslotte
wordt bezien hoe wordt gedacht over de aanpassing van de organisatie  van de EU
om deze (veranderende) taak goed te vervullen. Bij het voorgaande moet worden
opgemerkt dat in de betrokken stukken van de Europese Conventie  en de Europese
Commissie  de toekomst van de politiële samenwerking in de EU veelal geen op
zichzelf staand onderwerp  vormt maar een kwestie is die expliciet of impliciet
wordt behande ld in samenhang met de andere kwesties die op dit moment ook
belangrijke bestanddelen van de Derde Pijler vormen: de justitiële samenwerking
en de aanpassing van het straf(proces)rec ht. Want dit gegeven brengt  vanzelfspre-
kend met zich mee dat deze samenhang niet uit het oog kan worden verloren bij
de bespreking van de plannen op het stuk van de politiële samenwerking.
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2.3.3.1 De opvattingen van de Europese Conventie

2.3.3.1.1 Het nieuwe verdragsrech telijke kader 

Op 28 oktober 2002 maakte de voorzitter van de Conventie  het voorontwerp  van
consti tutioneel verdrag bekend dat naar het oordeel van de Conventie  in de
toekomst de grondslag zou moeten vormen van de EU. Opmerkelijk  aan dit
voorontwerp zijn verschillende dingen. Ten eerste is het zonneklaar da t het beoogde
verdrag in de plaats zal komen van de b estaande verdragen, zowel het EEG-verdrag
als het EU-verd rag. Dit betekent natuurlijk zoveel als het einde van de pijlerstruc-
tuur zoals die sedert het Verdrag van Maastricht heeft gefunctioneerd en dus ook
van de steeds artificiëler tweedeling tussen zogenaamde communautaire
aangelegenheden en intergouvern ementele  aangelegenheden in de EU, inclusief
die op het terrein van de politiële en justitiële samenwerking. Ten tweede valt het
op dat in dit voorontwerp  de politiële en justitiële samenwerking niet alleen
(opnieuw) wordt ondergebracht in een aparte titel maar ook dat de naam van deze
titel zal luiden ‘interne veiligheid’ (titel A4 in het 2e deel) en dat zij niet langer
alleen zal handelen over ‘same nwerking’ maar over ‘politieel en justitieel beleid
op strafrechtelijk  gebied’. Deze wijziging roept immers de gedachte op dat de
ambitie van de vernieuwde EU op strafrechtelijk  terrein veel verder reikt dan een
uitbreiding en intensivering van de inter-lidstatelijke samenwerking maar het gehele
domein  van het strafrecht kan bestrijken voor zover de interne veiligheid van de
EU dit vereist. En ten derde dat in Titel III van het (1e deel van het) ontwerp dit
beleid wordt aangeduid  als een bevoegdhe id van de Unie (artikel 13) en dat het
in titel V van dit deel (artikel 31) wordt aangemerkt als een van de domeinen
waarvoor een aparte regeling van bevoegdheden zal gelden. Het voorontwerp  laat
evenwel nog volkomen open hoe deze regeling eruit zal zien, met andere woorden
hoe de verhouding tussen de EU als zodanig en haar lidstaten op dit vlak zal worden
geregeld.89

Hoe de open kaders van het voorontwerp op onderhavig terrein zouden kunnen
worden ingevuld staat beschreven in het Slotverslag van Werkgroep X over
‘vrijheid, veiligheid en rechtvaard igheid’ dat op 2 december 2002 door de  voorzitter
van deze werkgroep werd overgemaakt aan het presidium van de Conventie.90 Deze
werkgroep, die werd ingesteld in juli 2002, kreeg de opdracht mee om na te gaan
welke verbeteringen er zouden moeten worden aangebracht in de verdragen om
te bevorderen dat ‘een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaard igheid in al
haar geledingen werkelijk tot stand wordt gebracht’  en hoe men, bijvoorbeeld,
beter zou kunnen vaststellen ‘voor welke kwesties op strafrechtelijk  gebied een
optreden op het niveau van d e Unie geboden is? Hoe zou de justitië le samenwerking
in strafzaken kunnen worden geïntensiveerd?’.91 Deze opdracht is door de
werkgroep met twee handen aangegrepen om betrekkelijk  ingrijpende voorstellen
te doen voor de herinrichting van de eerder genoemde ruimte in het kader van een
nieuw constitutioneel verdrag.  Waarbij  de werkgroep duidelijk voor ogen staat
dat alle bepalingen betreffende deze ruimte worden samengebracht in een
afzonderlijke titel en dat bij hun uitwerking – gelet op ‘de specifieke kenmerken
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van politie en strafrecht’  – elementen van de communautaire  methode worden
gecombineerd met mechanismen ‘die in sommige  gevallen een versterkte
coördina tie van de operationele samenwerking op Unie-niveau en de betrokkenheid
van de nationale  parlementen mogelijk maken’.

Het bestaande instrumentarium van de Derde Pijler en hiermee de organisatie
van de EU dient in de ogen van de werkgroep dus dringend te worden herzien.
De redenen die zij daartoe aanvoert zijn dat de meeste overeenkomsten van de
Raad nog niet zijn bekrachtigd door de lidstaten, bestaande overeenkomsten –
zoals het Europol-verdrag – zelfs op kleine punten zeer moeilijk zijn te wijzigen
en (kader)besluiten geen rechtstreekse werking hebben. Hierom zouden de
overeenkomst als rechtsinstrument moeten worden afgeschaft en (kader)besluiten
en gemeenschappelijke standpunten moeten worden vervangen door verordeningen,
richtlijnen en beschikkingen. De bestaande overeenkomsten zouden door de Raad
op grond van artikel 34 VEU moeten worden omgezet in verordeningen of
richtlijnen. Dit voorstel laat er dus geen misverstand over bestaan dat de werkgroep
in elk geval in methodisch opzicht voorstander is van een verregaande communauta-
risering van wat nu nog de Derde Pijler heet. Inzicht in de rol die de lidstaten na
de voltooiing van dit proces zullen spelen bij de ontwikkeling en de toepassing
van het nieuwe instrumentarium vereist dat eerst wordt uitgelegd  welke taak de
EU volgens de werkgroep in dit verband dient te krijgen.

2.3.3.1.2 De herformulering van de taak van de Europese Unie

De werkgroep gaat uit van de gedachte  dat de draagwijdte  van de taak van de EU
in dit verband duidelijker moet worden omschreven dan nu in de artikelen 30 en
31 VEU gebeurt.  Zonder omhaal van woorden zou in het toekom stige verdrag
moeten worden bepaald  dat de Unie mag optreden op drie terreinen:
– onder linge aanpassing in bepaalde sectoren van het materiele  strafrecht;
– onder linge aanpassing van bepaalde onderdelen van de strafvordering;
– en regels inzake de organisatie  van de politiële en justitiële samenwerking

tussen de autoriteiten van de lidstaten.

In relatie tot het eerstgenoemde terrein kan worden gesteld dat de werkgroep verder
gaat op de weg die reeds in het bestaande VEU is uitgetekend. Kort gezegd is zij
er voorstander van dat in het toekom stige verdrag niet alleen criteria worden
geformuleerd voor de ‘onde rlinge aanpassing van de bestanddelen van misdaden
straffen’ maar ook de (soorten) misdrijven worden opgesomd die geacht worden
‘een transnation ale dimensie’ te hebben. In de werkgroep is overigens ruime
overeenstemming over het feit dat in het verdrag ook zou moeten worden
vastgelegd  dat de hier bedoelde aanpassing alleen kan in de vorm van richtlijnen.

Vernieuwend is de werkgroep in haar opvattingen aangaande het tweede
terrein. Dit van de strafvordering.  Een terrein dat in het bestaande VEU eigenlijk
niet aan de orde komt. Hier stelt zij dat de strafvorderlijke stelsels van de lidstaten
dringend – wellicht nog dringender dan hun materiele  strafrecht – op een aantal
punten onderling moeten worden aangepast.  Om twee redenen: enerzijds ter
vergemakkelijking van de grensoverschrijdende politiële en justitiële samenwer-
king, anderzijds – met het oog op de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning – ter versterking van het wederzijds vertrouwen in elkaar’s rechtsstelsels.
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Meer concreet denkt de werkgroep aan de onder linge aanpassing van regels die
te maken met de toelaatbaa rheid van bewijs in de gehele EU. Verder gaan haar
gedachten uit naar de vaststelling van ‘gemeenschappelijke  minimumnormen voor
de bescherming van de rechten van personen bij de strafvordering’  op basis van
de normen die zijn vastgelegd  in het EVRM.

Wat het derde en laatstgenoemde terrein betreft vindt de werkgroep dan weer
dat de bestaande bepalingen in het huidige VEU aangaande de politiële samenwer-
king in grote lijnen adequaat zijn geformuleerd in artikel 30, lid 1: zij geven
genoegzaam de ‘draagwijdte  en de intensiteit  van het optreden van de Unie’ weer.
De bepalingen aangaande de justitiële samenwerking moeten volgens haar wel
worden aangepast,  in die zin dat meer ruimte wordt gemaakt voor de wederzijdse
erkenning van rechterlijke bevelen. Maar belangrijker nog zijn haar opvattingen
over de verdere ontwikkeling van Europol en Eurojust.

De taakomschrijving van Europol in artikel 30 TEU moet volgens de
werkgroep niet zozeer worden bijgesteld als wel worden vervangen door een kortere
en meer algemene bepaling in het nieuwe verdrag.  Dit met het doel de wetgever
meer speelruimte  te geven ‘om de taken en bevoegdheden van Europol verder
uit te werken’. Hij zou deze speelruimte  moeten benutten om scherper de centrale
rol van Europol binnen het kader van de Europese politiële samenwerking aan
te geven en duidelijker te maken dat de taken en bevoegdheden van Europol door
de wetgever worden bepaald  en bevoegdheden kunnen omvatten ‘in verband met
inlichtingen, coördinatie en uitvoering van onderzoek alsmede deelneming aan
operation ele acties die gezamenlijk  met diensten van lidstaten of in gezamenlijke
teams worden uitgevoerd. De werkgroep tekent hierbij aan dat de beoogde
bepalingen er geen twijfel over mogen laten bestaan dat acties waarbij  Europol
is betrokken in elk geval ‘in overleg en overeenstemm ing’ met de betrokken
lidstaat/staten moeten worden uitgevoerd en dat dwangmiddelen altijd moeten
worden toegepast door bevoegde ambtenaren van een lidstaat. Met het oog op
haar grotere betrokkenh eid bij operationele acties zou overigens wel het bestaande
protocol betreffende de immuniteiten van haar medewerkers  opnieuw moeten
worden bezien. Tenslotte  is de werkgroep er voorstander van dat de activiteiten
van Europol in de toekomst worden onderworpen aan de democratische controle
van het Europese Parlement en de Raad en aan de rechterlijke controle  van het
Hof van Justitie.

Haar wensen ten aanzien van Eurojust sluiten nauw aan bij die met betrekking
tot Europol.  Ook in haar geval stelt de werkgroep voor om de taakomschrijving
zoals die is opgenomen in het Verdrag van Nice te vervangen door een meer
algemene bepaling die de wetgever meer speelruimte biedt ‘om de taken en
bevoegdheden te ontwikkelen’. Zij zou enerzijds de centrale  rol van Eurojust in
de ‘justitiële coördinatie en samenwerking’ op het terrein van de zware criminaliteit
moeten aangeven en anderzijds scherper moeten definiëren waar haar opdrachten
betrekking op hebben: de instelling en coördina tie van strafvervolgingen, het
vergemakkelijken van justitiële samenwerking en, eventueel,  de uitoefening van
toezicht op de (toekomstige) operation ele activiteiten van Europol.

Met dit laatste punt – het toezicht op Europol – is niet iedereen in de
werkgroep het eens. Zoals er in haar schoot ook verdeeldh eid bestaat ten aanzien
van de vraag of de herformulering van de taak en positie van Eurojust ruimte zou
moeten bieden voor de uitbouw van dit instituut tot een Europees openbaar
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ministerie. Het idee dat zulk een openbaar ministerie  moet worden opgericht,  kan
trouwens in het geheel niet rekenen op de instemming van alle leden van de
werkgroep. Sommigen zijn wel voorstander van zulke instelling met het oog op
de opspo ring, vervolging en berechting van de plegers van misdrijven die de
financiële  belangen van de EU schaden; zij menen zelfs dat moet worden
onderzocht of Eurojust op middel lange of lange termijn ook niet de bevoegdhe id
zou moeten krijgen om zelf zulke misdrijven aanhangig  te maken bij nationale
rechtbanken. Andere leden zijn daarentegen helemaal niet overtuigd van de
noodzaak van een dergelijk openbaar ministerie. Er zijn evenwel in de werkgroep
ook stemmen opgegaan om een Europees openbaar ministerie op  te richten waarvan
het werkterrein  veel verder zou gaan dan de bescherming van de genoemde
financiële  belangen.

Overigens moet in dit verband worden opgemerkt dat ook de werkgroep van
mening is dat de oprichting van een gemeenschappelijke Europese grensbewakings-
dienst een kwestie is van lange termijn. Op kortere termijn kunnen en moeten er
in haar ogen evenwel ook belangrijke stappen worden gezet in de organisatie  van
‘het beheer van de buitengrenzen’. En zij denkt dan begrijpelijk aan kwesties die
reeds volop spelen in de sfeer van de strafrechtelijke samenwerking en de
douanesamenwerking zoals nauwere samenwerking tussen de betrokken diensten
van de Lidstaten en gezamenlijke teams van leden van deze diensten.

2.3.3.1.3 De aanpassing van het instrumentarium en de organisatie  van de
Europese Unie

Nu is beschreven welke taak de werkgroep toedicht aan de Europese Unie is het
mogelijk om haar voorstellen te bespreken met betrekking tot de aanpassing van
het instrumentarium om die taak uit te voeren. Hiervoor werd al aangegeven dat
zij heel kritisch staat ten opzichte van de bestaande instrumenten in de Derde Pijler.
Maar wat moet er dan voor in de plaats komen? Hoe kan de methodische
communautarisering worden geconcretiseerd die haar kennelijk voor ogen staat?
De gedachten van de werkgroep hieromtrent kunnen in zes punten worden
samengevat.

In de eerste plaats stelt zij voor om op een aantal gebieden de unanimiteitsre-
gel in de besluitvorming te laten varen en te vervangen door besluitvorming op
basis van gekwalificeerde meerderheden van lidstaten en medebeslissing door
het Europese Parlement. De gebieden waaraan de werkgroep denkt, komen
vanzelfsprekend in belangrijke mate overeen met de werkterreinen die eerder
werden besproken:
– minimumvoorschriften voor de omschrijving en bestraffing van misdrijven

met ‘een grensoverschrijdende dimensie’ die in het verdrag worden opgesomd
(of later door de Raad met eenparighe id van stemmen daaraan worden
toegevoegd);

– minimumvoorschriften voor de omschrijving en bestraffing van misdrijven
die gericht zijn tegen een gemeensch appelijk beleid van de Unie (indien dit
beleid zelf met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt vastgesteld);

– gemeenschappelijke  minimumvoorschriften inzake de bescherming van ‘de
rechten van personen bij de strafvordering’  (als uitvloeisel van het beginsel
van wederzijdse erkenning);
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– gemeenschappelijke  voorschriften inzake specifieke onderdelen van de
strafvordering zoals de toelaatbaa rheid van bewijs in de hele Unie;

– voorschriften inzake de politiële en justitiële samenwerking tussen de
autoriteiten van lidstaten, ‘met uitzondering van voorschriften inzake de
uitoefening van operation ele bevoegdheden van nationale  politiediensten,
van gemeenschappelijke  onderzoeksteams of van wetshandhavinginstanties
op het grondgebied van een andere lidstaat’;

– maatregelen inzake misdaadpreventie.

In het verlengde van deze lijst van onderwerpen dat verder moet worden nagedacht
over zowel de besluitvorming omtrent de oprichting van nieuwe instellingen voor
de uitoefening van taken die momenteel nog op nationaal worden uitgevoerd
(bijvoorbee ld een openbaar ministerie  of een grensbewakingkorps) als die omtrent
de verdere ontwikkeling van bestaande instellingen zoals bijvoorbee ld Europol
en Eurojust.  In het eerste geval zou kunnen worden besloten met eenparighe id
van stemmen, in het tweede geval met gekwalificeerde meerderheid en medebeslis-
sing. In het bijzonder de verbetering van de effectiviteit  van de genoemde
instellingen zou in dit laatste geval vragen om zulk een meer flexibele procedure,
of het nu gaat om de uitbreiding van hun werkterrein tot nieuwe soorten misdrijven,
de inrichting van hun organisatie  en management of ‘de eventuele  uitbreiding van
hun bestaande bevoegdheden’. Deze gedachten worden overigens niet over de
gehele linie gedeeld door alle leden van de werkgroep. Sommigen in haar kring
menen dat over de verdere ontwikkeling van Eurojust moet blijven worden beslist
met eenparighe id van stemmen.

Dit brengt  ons bij het tweede punt. Voor de werkgroep zijn er ook gevallen
waarin de regel dat met eenparighe id van stemmen wordt beslist, moet worden
gehandhaafd. De gevallen waaraan zij in dit verband denkt hebben betrekking
op ‘bepaalde aspecten van de samenwe rking in strafzaken die verband houden
met kerntaken van de lidstaten en diepgeworte ld zijn in hun uiteenlopende
rechtstradities’. De gevallen respectievelijk  de aspecten waaraan de werkgroep
concreet denkt, zijn de instelling van Unie-instanties met operationele bevoegdhe-
den, de onder linge aanpassing van andere onderdelen van het materiele  strafrecht
dan eerder werden genoemd, voorschriften inzake het optreden van nationale
politiediensten, gemeenschappelijke onderzoeksteams of wetshandhavinginstanties
die op het grondgebied van een andere lidstaat optreden. De werkgroep tekent
hierbij aan dat zij er zich van bewust is dat handhaving van de unanimiteitsregel
in dergelijke gevallen zeker na de uitbreiding van de Unie kan leiden tot
patstellingen omdat een enkele staat kan weigeren te onderhandelen over een
vraagstuk waarbij  zijn specifieke belangen in het gedrang komen ‘ook al zou de
Unie hebben geconstateerd dat het gaat om een spoedeisende aangelegenh eid in
verband met de gemeenschappelijke  bestrijding van criminaliteit’. De oplossing
voor een dergelijke situatie moet volgens haar wellicht worden gezocht in de
flexibiliteitregel:  de regel dat staten het recht hebben niet mee te doen aan bepaalde
initiatieven maar andere staten ook het recht om hun onder linge samenwerking
op de betrokken terreinen te intensiveren.

In de derde plaats komt de werkgroep met het voorstel om de werkzaamheden
van de Unie in de sfeer van coördina tie en operation ele samenwerking beter te
organiseren, in het bijzonder door de interne structuur van de Raad aan te passen
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aan zijn dubbele  (wetgevende en uitvoerende) functie. Zij bepleit  met name een
samenvoeging van de betrokken onderdelen van de Raad onder het artikel-36-
comite dat zich in de toekomst zou moeten concentreren op de coördina tie van
de operation ele samenwerking en zich niet meer zou moeten bezighouden met
het wetgevende werk van de Raad. Zijn coördinerende rol zou onder meer
betrekking moeten hebben op de politiële samenwerking, de samenwerking tussen
Europol en Eurojust,  de civiele bescherming en de wederzijdse evaluatie van
ontwikkelingen in de lidstaten. De uitwisseling van inlichtingen zou daarentegen
moeten blijven gebeuren binnen de bestaande systemen (Schengen, Europol et
cetera). Het belang van wederzijdse evaluatie wordt in het rapport van de werkgroep
overigens sterk onderlijnd. Zij ziet er niet alleen een belangrijk middel in om
toezicht te houden op de praktische uitvoering van het Unie-beleid  maar ook het
wederzijds vertrouwen van de lidstaten in elkaars politie- en justitiesystemen te
versterken. En juist dit laatste is weer zo belangrijk met het oog op de invoering
en toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke
beslissingen.

Ten vierde wil de werkgroep ook het recht van initiatief zoals dit nu in de
Derde Pijler bestaat – en zowel toekomt aan individuele  lidstaten als aan de
Europese Commissie  – niet onverkort te handhaven. De reden hiervan is dat naar
haar mening dat initiatieven die nu door individuele  lidstaten worden genomen
‘meestal vooral betrekking hebben op de  eigen beleidsprioriteiten van de betrokken
staat zonder steeds rekening te houden met het algemene perspectief van de
belangen van de Unie, hetgeen ertoe leidt dat er binnen de Raad onderwerpen
worden besproken waarvoor slechts  een beperkte  belangstelling bestaat’. De
meerderh eid van haar leden kan zich vinden in het voorstel om het nemen van
een initiatief in de toekomst te koppelen aan een drempel:  het betrokken initiatief
moet worden gesteund door ¼ van de lidstaten.

In de vijfde plaats tenslotte ruimt de werkgroep plaats in voor de nationale
parlementen. In het licht van de eerdere voorstellen, die juist allemaal gericht zijn
op het terugdringen van het intergouvernementeel karakter van de Derde Pijler,
is dit een eigenaardig  voorstel.  De commissie  verantwoordt haar beschouwingen
op dit punt met het argument dat zowel het werk en de organisatie  van de politie
als de inhoud van het nationale  strafrecht behoren tot de centrale  bevoegdheden
van staten en dat – niettegenstaande de noodzaak van een algemene hervorming
van de besluitvorming inzake zowel de politiële en justitiële samenwerking als
de harmonisa tie van het straf(proces)recht tussen de lidstaten en van de grotere
betrokkenh eid van het Europese Parlement bij deze besluitvorming – de nationale
parlementen op deze terreinen dus een belangrijke rol moeten blijven spelen. Met
het oog op de concretisering van deze rol doet de werkgroep onder meer de
volgende voorstellen:
– de nationale  parlementen betrekken bij de bepaling van de strategische

richtlijnen en prioriteiten voor het Europese beleid aangaande de strafrechts-
pleging door de (Europese) Raad;

– op gezette tijden interparlementaire conferenties organiseren omtrent dit
beleid;

– de rol van de nationale  parlementen tot zijn recht laten komen door de
onder linge aanpassing van het (materiele) strafrecht alleen via richtlijnen
te laten verlopen;
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– de parlementen laten meespelen bij de toepassing van de methode van de
wederzijdse beoordeling van de uitvoering van het gevoerde beleid;

– en de nationale  parlementen te laten meedoen aan de behande ling van de
jaarverslagen over de activiteiten van Europol.

In de zesde en laatste plaats vindt de werkgroep dat de bestaande beperkingen
van de bevoegdheid van  het Europese Hof niet lan ger aanvaardbaar zijn ten aanzien
van besluiten die worden genomen op gebieden als de politiële samenwerking
en de justitiële samenwerking die rechtstreekse gevolgen hebben voor de
fundame ntele rechten van personen. Sommige  leden willen zover gaan om zelfs
het voorbehoud te schrappen dat is gemaakt in artikel 35 lid 5 VEU – dat het Hof
niet bevoegd  is de geldigheid of evenredigheid na te gaan van operaties van de
politie of van andere instanties van een lidstaat belast met wetshandhaving of de
uitoefening van verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de
handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse
veiligheid. Andere leden zijn het hier echter niet mee eens en willen dit voorbehoud
dus niet laten varen. Nog weer andere leden menen dat wanneer artikel 33 wordt
gehandhaafd  – dat zegt dat de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien
van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse
veiligheid onaangeroerd  blijven – het duidelijk is ‘dat nationale  handelingen uit
hoofde van die verantwoo rdelijkheid  buiten het bereik van het Unierecht liggen
en derhalve buiten de bevoegdhe id van het Hof vallen’. 

2.3.3.2 De opvattingen van de Europese Commissie

Evenals  in het geval van de Europese Conventie  kan de bespreking van de
opvattingen van de Europese Commissie ten aanzien  van de politië le samenwerking
in de toekomst het beste gebeuren in drie stappen. Welk is het (nieuwe) verdrags-
rechtelijke kader waarbinnen de opvattingen van de Commissie  moeten worden
gesitueerd? Welke taak moet de EU volgens haar in de toekomst speciaal op het
gebied van de politie vervullen? En hoe moeten het instrumenta rium en organ isatie
van de EU op een goede vervulling van die taak worden aangepast?

2.3.3.2.1 Het nieuwe verdragsrech telijke kader

De Europese Commissie heeft langs twee wegen haar opvattingen kenbaar gemaakt
over de vernieuwing van de verdragsrechtelijke grondslagen van de EU. Op 4
december 2002 heeft de zij – zijdelings in antwoord op de voorstellen van de
Conventie  – een mededeling gepubliceerd over haar toekomstige institutionele
structuur. Op diezelfde dag heeft haar voorzitter een zogenaamde bijdrage  aan
een voorontwerp  van een grondwet – een constitutioneel verdrag – voor de EU
het licht laten zien die – weliswaar op zijn verzoek maar in overeenstemming met
de commissarissen Barnier en Vittorino – werd voorbereid  door een werkgroep
van deskundigen. Dit voorontwerp  wordt ook wel omschreven als een haalbaar-
heidsstudie.

In de genoemde mededeling wijst de Commissie  erop dat de vervanging van
de bestaande verdragen door een enkele constitutioneel verdrag wel haar nadelen
en risico’s kent maar wellicht toch te verkiezen valt boven een aanpassing van
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de huidige  verdragen.92 In die zin sluit zij zich dus aan bij het plan van de Conven-
tie. Verder hamert zij er in dit stuk op dat het absoluut noodzake lijk is om de taken
van de EU nader te preciseren, niet alleen om de verworvenheden van vijftig jaar
samenwerking veilig te stellen maar ook met het oog op een adequate  omschrijving
van de instellingen en hun bevoegdheden. Hierbij aanknopend moet worden
onderstreept dat de Commissie  in de inleiding van dit beleidsstuk twee dingen
onderstreept. Ten eerste dat de bestaande instellingen zich opnieuw moeten concen-
treren op hun fundame ntele taken en ten tweede dat zij de noodzaak van een diep-
gaande hervorming moeten aanvaarden.

Wat die fundame ntele taken en hervormingen betreft valt het op dat in dit
stuk – de bespreking van de toekom stige toedeling in de sfeer van de wetgevende,
de uitvoerende en rechtsprekende macht daargelaten – wel vrij uitvoerig wordt
ingegaan op het economisch beleid, het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid
maar niet op het beleid dat tot op heden wordt gerekend tot de Derde Pijler. Er
wordt eigenlijk alleen in het algemeen opgemerkt dat er met het wegvallen van
de pijlerstructuur niet langer een reden bestaat om de politiële en justitiële samen-
werking in strafzaken niet onder dezelfde algemene regels te laten vallen als die
van toepassing zijn op het overige  beleid van de EU. Maar vervolgens wordt enkel
nog iets gezegd over de politiële samenwerking.  Wat hieromtrent te berde wordt
gebracht komt – in het licht van het voorgaande verrassend genoeg – neer op de
mededeling dat de ‘aard van de administratieve samenwerking tussen politiedien-
sten (…) met zich meebre ngt dat dergelijke werkzaamheden tot de verantwoorde-
lijkheid van de nationale autoriteiten behoren . Voor zover er op dit gebied op Euro-
pees niveau initiatieven dienen te worden ontplooid, moet geprofiteerd kunnen
worden van de expertise van de nationale  autoriteiten. De Commissie  zal haar
recht van initiatief voorname lijk uitoefenen om op samenwerking gerichte maat-
regelen te kunnen voorstellen’. En zij tekent hierbij aan dat naar haar mening de
besluiten van de Raad omtrent de plannin g, de voorwaarden en de werkingssfeer
van de coördinatie van de politiële samenwerking met ‘versterkte  gekwalificeerde
meerderheid’ genomen moeten kunnen worden ‘na een overgangsperiode van vijf
jaar waarin de Unie de voornaam ste regels betreffende deze kwesties dient in te
voeren’.

De vraag bij het vorenstaande is tweeledig. Aan de ene kant is het een raadsel
waarom in deze passage  niet wordt gesproken over de justitiële samenwerking
en de aanpassing van het straf(proce s)recht. Trekt de EU zich dan uit deze
domeinen terug? Dit lijkt niet erg waarschijnlijk! Maar wat dan? Aan de andere
kant is niet duidelijk wat in de sfeer van de politie ‘administratieve samenwerking’
wordt genoemd. Wordt hiermee samenwerking in de sfeer van de handhaving van
de openbare orde (en dus niet in de sfeer van de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde, maar waar blijft deze dan?) bedoeld  of – letterlijk – administratieve
samenwerking, maar in het laatste geval gezien als ondersteuning van politiële
samenwerking in strafzaken? Deze vragen vallen aan de hand van dit stuk niet
te beantwoorden. De Commissie  beantwoordt in dit stuk alleen de vraag of er een
Europese officier van justitie moet komen. Naar haar oordeel wel. De oprichting
van dit instituut zou zelfs moeten worden vastgelegd  in het komende verdrag.
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Biedt het voorontwerp  van verdrag wellicht een antwoord op de vragen die zo-even
werden opgeworpen? Zeker wel. In deel III van dit voorontwerp (‘Polic ies’ getiteld)
wordt in deel 3 gehandeld  over ‘Reinforcement of the area of freedom, security
and justice’. Naast de vraagstukken van grensbewaking, asiel en immigratie komen
(in titel III) ‘criminal law and police cooperation’ aan de orde.93

Artikel III-90 biedt enerzijds een grondslag voor de wederzijdse erkenning
van rechterlijke uitspraken in de gehele EU en anderzijds voor de wederzijdse
aanpassing van de definitie van strafbare feiten en de hoogte van straffen. Het
bereik van deze laatste doelstelling wordt beperkt tot drie op zichzelf staande
gevallen: wanneer de doeleinden van de Unie in zulke mate in gevaar worden
gebracht dat strafrechtelijke sancties van node zijn om ze te beschermen, wanneer
het gaat om zowel bijzonderlijk  ernstige  misdaden die een aantasting vormen van
de fundame ntele principes van de Unie als om transnation ale misdaad (georgani-
seerde misdaad inbegrepen) of wanneer optreden van de EU is geboden met het
oog op de implementa tie van het principe van wederzijdse erkenning of met het
oog op de doeltreffen dheid van de samenwerking in strafzaken in relatie tot de
rechten van beschuldigde personen, de erkenning van bewijs en de toewijzing van
rechtsmac ht.

Artikel III-91 heeft betrekking op politiële samenwerking in de brede zin
van het woord, dit wil zeggen samenwerking tussen alle bevoegde autoriteiten
van de lidstaten, inclusief politiediensten, douanediensten en andere diensten
gespecialiseerd in de voorkoming en opsporing van strafbare feiten. Deze
omschrijving van de politiële samenwerking omvat dus heel zeker ook de
samenwerking in strafzaken maar of zij ook de bestuurlijke samenwerking tussen
politiediensten omvat, bijvoorbee ld met het oog op de ordehandhaving in het kader
van sportwedstrijden of de beveiliging van functionarissen, is nu weer niet
duidelijk. De nadere omschrijving van de politiële samenwerking in lid 1 van dit
artikel sluit deze vorm van samenwerking evenwel niet uit. Want waar gaat het
hier meer concreet om? Om:
– de verzame ling, opslag,  analyse en uitwisseling van informatie  (zonder

specificatie  in bestuurlijke dan wel strafrechtelijke richting);
– de opleiding en  uitwisseling van  personeel,  uitrusting en onderzoekgegevens;
– en de opstart van gemeenschap pelijke operaties door diensten van een aantal

lidstaten. 

In lid 2 wordt gesteld dat de Raad tot het bereiken van dit doel – op initiatief van
de Commissie; van initiatief van de kant van een of meer lidstaten wordt niet
gesproken – alle noodzakelijke maatregelen zal nemen. Alleen maatregelen die
betrekking hebben de gemeenschappelijke  operaties moeten met een versterkte
gekwalificeerde meerderh eid van lidstaten worden aangenomen.

In artikel III-92  gaat het om Europol en Eurojust. Van beide instellingen word t
gezegd dat het Unie-instellingen moeten worden. Eurojust heeft conform lid 1
in het algemeen tot taak om de samenwerking te organiseren tussen de openbaar
ministeries van de lidstaten en speciaal de opsporingsonderzoeken te coördineren
van strafzaken die vallen binnen het bereik van artikel III-90, in het bijzonder op
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basis van ‘operations and information held by Europol’. Verder wordt er niet
uitgewijd over de onder linge verhouding tussen Eurojust en Europol,  laat staan
dat Eurojust wordt toebedee ld met het gezag over Europol.

Wat Europol aangaat wordt,  eveneens onder verwijzing naar artikel III-90,
in lid 2 gesteld dat zij de verzameling en bewerking moet organiseren van relevante
informatie  die wordt aangeleverd door de lidstaten en speciaal die opsporingsactivi-
teiten en operation ele activiteiten moet organiseren en coördineren die door
overheden van de lidstaten worden uitgevoerd of door gemeenschappelijke  teams
waar een aantal van zulke overheden bij zijn betrokken.

In lid 3 van het onderhavige artikel wordt tenslotte bepaald  dat de structuur
en de werkwijze van Europol en Eurojust bij wet zullen worden bepaald.

2.3.3.2.2 De herformulering van de taak van de Europese Unie

De Commissie  gaat in haar voorstel(len) voor een constitutioneel verdrag van de
EU dus een heel stuk verder dan de Conventie  met de definitie van het kader
waarbinnen de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de aanpassing
van het straf(proces)recht in de toekomst moeten kunnen plaatsgrijpen. Hoe zij
op de achtergrond denkt over dit werkterrein  van de EU kan worden ontleend aan
de mededeling die zij in mei 2002 heeft gepubliceerd over ‘a project for the
European Union’.94 Deze mededeling bevat geen ve rdere uitleg ove r de voorstellen
zoals die in het voorontwerp  van verdrag zijn neergelegd. Jammer genoeg,  want
op een aantal punten zou die niet overbodig  zijn, bijvoorbee ld op het punt van
de inschakeling van Europol in operatione le activiteiten.

Hoe dan ook, de ‘ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’ neemt
in deze mededeling een even prominen te plaats in als het economisch beleid, het
buitenlands beleid en het (externe) veiligheidsbeleid. Deze ruimte wordt hierin
bovenal geportretteerd als een ‘guarantee for the principles of democracy and
respect of human rights’. En haar verdere beleids matige invulling via collectieve
actie wordt getypeerd als een antwoord op zowel de sterke druk van de publieke
opinie als de manifes te noodzaak om gemeenschappelijk actie  te ondernemen  tegen
criminele  activiteiten die grensoverschrijdend worden bedreven:’The removal of
economic  borders and freedom of movement go hand in hand with rights and
guarantees and are difficult to reconcile  with the maintenance of police or judicial
borders which protect the perpetrators of illicit activities’.

De actie die in haar ogen moet wo rden ondernomen omvat zowel maatregelen
in het kader van de grensbewaking als in de sfeer van het vreemdelin genbeleid
als maatregelen tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. Het uiteindelijke
doel hiervan moet zijn ‘to cultivate a European public order system which enhances
the effectiveness of the national systems and respects the the Union’s fundamental
values in full’. Doeltreffende actie ten aanzien van de twee laatstgenoemde
problemen kan naar haar mening alleen worden georganiseerd op Europees niveau
‘particularly  by developing a common framework for inter-country judicial and
police cooperatio n in investigations and prosecutions’.  Welke taak de Unie hierbij
precies moet vervullen legt de Commissie  uit waar in de mededeling wordt gesteld
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dat op het terrein van de politiële samenwerking de meeste doeleinden kunnen
worden bereikt door samenwerking tussen de politieautoriteiten van de lidstaten:
‘The Union’s potential action should  be limited, within the Treaty,  to defining
conditions for introducing mechanisms whereby the national authorities can
axchan ge information and cooperate  effectively’. Dit neemt niet weg dat de
Commissie  tevens van mening is dat Europol in operation ele termen op hetzelfde
niveau moet worden gebracht als Eurojust ‘in order to guarantee the effective
running of police and judicial investigations at the European level’. In een zin
voegt zij hieraan toe dat ook de kwestie van de democratische en justitiële controle
over Europol moet worden opgelost.

In aansluiting hierop stelt de Commissie  enerzijds dat er in de toekomst ook
moet worden gebouwd aan een ‘genuine European area of justice’ gebaseerd op
justitiële samenwerking in de strafrechtelijke en civielrechtelijke sfeer die
plaatsgrijpt in een en hetzelfde institutionele  en juridische raamwerk. Anderzijds
wijst zij er nog maar weer eens op dat er in een toekomstig verdrag een basis moet
worden geschapen voor zowel de instelling van een Europees openbaar ministerie
als voor normen betreffende strafrechtelijke procedures in gevallen van grensover-
schrijdende fraude.

2.3.3.2.3 De aanpassing van het instrumentarium en de organisatie  van de
Europese Unie

Het voorontwerp  van verdrag laat er geen misverstand over bestaan dat de
Commissie  van mening is dat ook waar het gaat om de politiële en justitiële
samenwerking in de Europese Unie de unanimiteitsregel niet langer onverkort
kan worden toegepast.  In de onderhavige mededeling van 22 mei 2002 maakt zij
er inderdaad geen geheim van dat ‘communitarisation’ van de besluitv orming,
zoals die al op gang werd gebracht in het Verdrag van Amsterdam, moet worden
doorgezet.

In haar ogen betekent dit dat de Gemeenschapsmethode volledig moet worden
toegepast waar het gaat om de totstandkoming van wetgeving: alleen de Commissie
het recht van initiatief, gedeelde besluitvorming met het Europese Parlement,
stemmingen met gekwalificeerde meerderheden en controle  door het Hof van
Justitie. Waarom is dit volgens haar nodig? ‘Experience has shown that dispersion
of initiatives and the rule of unanimity are detrimental to coherence, efectiveness
and the quality of decision-making’. Hiermee wil zij niet gezegd hebben dat er
geen ruimte meer zou zijn voor de ‘open method of coordination’ door middel
van gemeenschappelijke maar niet -bindende acties. Juist wel, want het vertrouwen
dat men over en weer moet hebben in elkaar’s rechtssystemen is een noodzake lijke
voorwaarde voor de totstandkoming van een ‘judicial area without frontiers’.
Ofschoon – zo voegt de Commissie  hieraan toe – harmonisa tie van wetgeving
niet helemaal kan worden uitgesloten, wederzijdse erkenning van rechterlijke
uitspraken moet immers de norm zijn waar het gaat om justitiële samenwerking
in civielrechtelijke en strafrechtelijke aangelegenheden. Voor harmonisa tie op
strafrechtelijk  terrein is volgens haar overigens slechts plaats in het geval van
bijzonder ernstige  respectievelijk grensoverschrijdende misdrijven. Dit standpunt
is, zoals hiervoor moge zijn gebleken, in het ontwerpverdrag ook in deze zin
uitgewerkt. Duidelijker dan in dit ontwerp wordt hier evenwel ook gesteld dat



Bijzonder deel De normering van het justitiële optreden

95 Europese Conventie,  CONV 614/03, 14 maart 2003 (A), respectievelijk CONV 850/03,18
juli 2003 (B). 

307

harmonisatie van materieel-strafrechtelijke bepalingen moet worden ondersteund
‘by a common definition of procedural guarantees, particularly  the essential
elements  of a fair trial’. En het is niet onbelangrijk  om hierop te wijzen omdat
deze zinsnede als het ware een heel wetgevingsprogramma aankondigt op een
terrein waar de EU tot nu toe goeddeels  vanaf was gebleven: het strafprocesrecht
van de lidstaten.

2.3.3.3 Het uiteindelijke voorstel van de Europese Conventie

Op 14 maart 2003 heeft (het voorzitterschap van) de Europese Conventie  de eerste
versie (A) van zijn/haar ontwerp gepubliceerd, op 18 juli 2003 maakte het/zij het
definitieve ontwerp (B) van het verdrag over aan de voorzitter van de Europese
Raad.95 In artikel 31(A), respectievelijk artikel 41(B), wordt ten eerste omschreven
wat de taak van de EU is ten aanzien van de genoemde ruimte: onder linge
aanpassing van de nationale wetgevingen, bevordering van wederzijds vertrouwen
via met name de wederzijdse erkenning van rechterlijke en buitengerechtelijke
beslissingen, en stimulering van operatione le samenwerking tussen alle nationale
instanties die bevoegd  zijn voor de binnenlandse veiligheid. Ten tweede wordt
de – al bij al bescheiden – rol aangegeven die de nationale  parlementen in dit
verband mogen spelen. En ten derde wordt gesteld dat de lidstaten op het terrein
van de politiële en justitiële samenwerking nog slechts over een beperkt
initiatiefrecht zullen beschikken. Hiermee houdt de Conventie  dus vast aan enkele
van de belangrijke uitgangspunten die zij zelf samen met werkgroep X eerder had
geformuleerd.

In deel II(A), repectievelijk  deel III(B), wordt voor de ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid een apart hoofdstuk ingeruimd. In de eerste ar tikelen
van deze titel wordt aangeduid  wat meer concreet onder deze ruimte moet worden
verstaan en welke de rol van de Raad, de Commissie  en de nationale  parlementen
is bij de inrichting van deze ruimte. Wat politie en justitie aangaat wordt in artikel
1(A), respectieve lijk artikel III-158, lid 3(B), onder meer gesteld dat de EU een
hoog niveau van veiligheid zal waarborgen door maatregelen ter voorkoming en
bestrijding van onder meer criminaliteit en door maatregelen inzake de coördina tie
en de samenwerking tussen de politiële en justitiële autoriteiten in strafzaken en
andere bevoegde autoriteiten. Deze zinsnede laat reeds zien dat de Conventie  op
dit punt grosso modo blijft bij de plannen die voordien in haar schoot zijn
ontwikkeld. Maar dit kan ook worden opgemaakt uit het feit dat in artikel 5(A),
respectieve lijk artikel III-162(B), wel wordt voorzien in de oprichting van een
apart comité binnen de Raad op het gebied van de binnenlandse veiligheid maar
dat dit comité enkel is bedoeld  voor de coördina tie van het optreden van de
bevoegde autoriteiten in de lidstaten; de lidstaten zelf blijven krachtens artikel
6(A), respectieve lijk artikel III-163(B), zelf verantwoordelijk voor de handhaving
van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid.

Anders dan in de EU Overeenkomst 2000 maar wel in het verlengde van het
VEU wordt verderop in deze titel het ondersch eid tussen justitiële samenwerking
in strafzaken (II, sectie 4) en politiële samenwerking (sectie 5) aangehouden.
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Deze laatste vorm van samenwerking wordt in hoofdstuk 4, artikelen 21 tot 23(A),
respectieve lijk sectie 5, artikelen III-176 tot III-178(B), vrij kort afgedaan. In lid
2 van het eerstbedoelde artikel wordt aangegeven dat de samenwerking tussen
de betrokken diensten van de lidstaten op met name het vlak van de verzameling
etcetera van informatie  enerzijds en de opleiding en uitwisseling van personee l,
onderzoek, uitrusting en onderzoekstechnieken anderzijds zal worden georganiseerd
door middel van wetten en kaderwetten. Bij lid 3 wordt conform het advies van
werkgroep X vastgehouden aan  de unanimiteitsregel voor het aannemen van wetten
en kaderwetten die betrekking hebben op de operation ele samenwerking tussen
de eerder bedoelde diensten. Artikel 22(A), respectievelijk artikel III-177(B),
handelt  over Europol.  Ten eerste wordt hierin de taak van Europol omschreven:
ondersteuning en versterking van de politiële samenwerking tussen de lidstaten
bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit.  Onder ten tweede wordt
bepaald  dat de structuur, de taken en de werkwijze van Europol bij wet zullen
worden vastgesteld. In aansluiting hierop wordt gesteld dat de taken van Europol
enerzijds liggen in de sfeer van de verzameling van informatie  etcetera en
anderzijds op het vlak van ‘de coörd inatie, organisatie  en uitvoering van onderzoe-
ken en operation ele acties die gezamenlijk met de diensten van de lidstaten of
in gezamenlijke onderzoeksteams worden uitgevoerd’, eventueel in samenhang
met Eurojust.  Bij 3 wordt evenwel onderstreept dat iedere operation ele actie van
Europol moet worden uitgevoerd in overleg en overeenstemming met de diensten
van de lidstaat of lidstaten op wiens grondgebied de actie wordt uitgevoerd; de
toepassing van dwangmiddelen blijft de exclusieve verantwoo rdelijkheid  van de
bevoegde nationale autoriteiten. Deze bepalingen stemmen opnieuw geheel overeen
met de opvattingen die in werkgroep X werden gehuldigd, namelijk dat Europol
weliswaar nadrukkelijker operationeel moet worden betrokken bij de opsporing
van de zware misdaad in de lidstaten maar niet zelf de beschikking moet krijgen
over executieve bevoegdheden en dus ook niet moet worden ontwikkeld  tot een
zelfstandige opsporingsdienst in de EU. In artikel 23(A), respectieve lijk artikel
III-178(B), tenslotte wordt in de kern de tekst van artikel 32 VEU overgenomen.
Hierin wordt namelijk bepaald  dat de Raad – na raadpleging van het Europese
Parlement – met eenparighe id van stemmen wetten en kaderwette n kan aannemen
die de voorwaarden en beperkingen vastleggen binnen welke de bevoegde autori-
teiten van de lidstaten op het grondgebied van een andere lidstaat mogen optreden
in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van die staat. In hoeverre het
hier ook gaat om de opstelling van een algemeen raamwerk van vormen en voor-
waarden voor grensoverschrijdend justitieel optreden is niet duidelijk.

Wat de regeling van de justitiële samenwerking in hoofdstuk 3(A),
respectieve lijk sectie 4(B), aangaat wordt in artikel 15(A), respectieve lijk artikel
III-171, lid 1(B), ten eerste bepaald  dat deze samenwerking berust op het beginsel
van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en tevens de onder linge
aanpassing van nationale  wetgeving op het vlak van de strafprocedure en het
materiele  strafrecht omvat. Wat de onderl inge aanpassing van de strafprocedures
betreft wordt in artikel 16(A), respectievelijk  artikel III-171, lid 2(B), gesteld dat
ter waarborging van de doeltreffendheid van de gemeenschappelijke instrumenten
voor politiële en justitiële samenwerking (kader)wetten kunnen worden aangeno-
men omtrent de toelaatbaa rheid van bewijs, de definitie van rechten van personen
in de strafvordering,  de rechten van slachtoffers en ook ‘andere specifieke
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elementen van strafvordering’  die vooraf met eenparighe id van stemmen door
de Raad worden bepaald  met instemming van het Europese Parlement. Met betrek-
king tot de onder linge aanpassing van het materiele  strafrecht somt artikel 17(A),
respectieve lijk artikel III-172(B), in twee stappen op ten aanzien van welke vormen
van criminaliteit  het Europese Parlement en de Raad (met meerderh eid van
stemmen respectievelijk eenparigheid van stemmen) via kaderwetten minimumvoor-
schriften kunnen geven aangaande de definitie van strafbaarste llingen en sancties.
De omschrijving van de vormen van crimina liteit waarom h et gaat is in belangrijke
mate ontleend aan artikel 29 VEU. Na deze artikelen over de aanpassing van de
strafwetgeving en artikel 18(A), respectievelijk artikel III-173(B), dat handelt  over
de stimulering en ondersteuning van misdaadpreventie, komen twee minstens zo
belangrijke artikelen. Artikel 19(A), respectievelijk  artikel III-174(B), gaat over
Eurojust.  Ten eerste w ordt hierin de taak van dit orgaan omschreven: he t verzorgen
van de coördina tie en de samenwerking tussen nationale  autoriteiten die belast
zijn met de vervolging van zware criminaliteit.  Ten tweede wordt bepaald  dat de
structuur, de werking, het werkterrein  en de taken van Eurojust bij wet worden
vastgelegd en dat deze taken zowel de instelling en de coördina tie van strafvervol-
gingen kunnen omvatten die worden geleid door de bevoegde nationale autoriteiten,
als de versterking van de justitiële samenw erking,  met name door het oplossen
van conflicten rondom rechtsmacht en door nauwe samenwerking met het justitieel
netwerk.

In artikel 19(A) is ook sprake van ‘passend toezicht op de operation ele
activiteiten van Europol’. Deze laatste taakstelling zou neerkomen op het doorhak-
ken van een knoop die reeds sedert jaren in de discussie  over Europol speelt: wie
oefent het justitiële gezag over de operatione le werkzaamheden van Europol uit?
De Conventie  leek in deze versie van het verdrag de oplossing van dit geschilpunt
te zoeken bij Eurojust maar zij was zich blijkens de toelichting zeer bewust van
het probleem dat hier achter ligt, namelijk de verhouding tussen Eurojust en
nationale  justitiële autoriteiten als het gaat om de uitoefening van dit gezag. Niet
voor niets wordt in die toelichting immers gezegd dat de gebruikte formulering
‘geen algeheel toezicht van Eurojust op de activiteiten van Europol’  inhoudt, maar
rekening (houdt)  met het feit dat de politieautoriteiten in de rechtsstelse ls van de
meeste lidstaten bij de opsporing onder het gezag staan van procureurs of rechters.
Een oplossing van dat probleem bood de Conventie  in maart 2003 dus bepaald
niet. In het voorstel van juli 2003 is van deze ‘oplos sing’ evenwel geen sprake
meer. Kennelijk  kon zij uiteindelijk  toch niet rekenen op de nodige  bijval in de
Conventie.

Zeker zo belangrijk is evenwel de zinsnede in de taakomschrijving van
Eurojust dat dit orgaan ook zelf vervolgingen kan instellen. Deze taakstelling vormt
immers een heuse omwenteling in de gangbare discussie  over Eurojust.  Zij valt
dan ook maar te begrijpen in samenhang met artikel 20(A), respectieve lijk artikel
III-175(B), waarin ten eerste onomwonden wordt geponeerd dat de Raad met
eenparigheid van stemmen en met instemming van het Europese Parlement ter
bestrijding van zware misdrijven die een grensoverschrijdende dimensie  hebben
alsmede van illegale activiteiten die de belangen van de EU schenden, bij wet
binnen Eurojust een Europees openbaar ministerie  kan oprichten. Dit openbaar
ministerie zou bevoegd  moeten zijn voor de opsporing en vervolging van de daders
van de bedoelde misdrijven voor de bevoegde rechtbanken van de lidstaten. In
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aansluiting hierop wordt voorts bepaald  dat in genoemde wet ook het statuut van
dit openbaar ministerie, de voorwaarden voor de uitoefening van zijn functies,
de procedures die gelden voor zijn optreden en de voorschriften inzake de
toelaatbaa rheid van bewijs en de rechterlijke toetsing van zijn optreden moeten
worden vastgelegd. In de toelichting van maart 2003 wordt droogweg aangegeven
dat bij de redactie rekening is gehouden met de verschillen van opvatting in
werkgroep X en dat hierom de wetgever aanzienlijke beleidsvrijheid wordt gegeven
om dit openbaar ministerie, ook in relatie  tot Eurojust,  in te richten zoals hij het
wil. Het zal evenwel duidelijk zijn dat met de oprichting van een openbaar
ministerie  dat ook maar in beperkte  mate lijkt op het openbaar ministerie  dat hier
wordt voorgesteld, de supranationalisering van de strafrechtsp leging in de EU
een feit is. 

2.3.4 Besluit 

In aansluiting op deze bespreking van de voorstellen van de Conventie  kan tot
besluit worden gesteld dat de discu ssie over de politiële samenwerking in het kader
van de brainstorming over de toekomst van de EU al met al niet veel heeft
opgeleverd. Enerzijds is zij u itgemond in een zekere formalisering van de gedachte
dat Europol – zonder uit te (kunnen) groeien tot een zelfstandige, en d us executieve,
opsporingsdienst in de EU – wel nadrukkelijker moet worden betrokken bij de
opsporing van zware criminaliteit in en door de lidstaten. Anderzijds is zij
uitgelopen op de vastlegging van enkele zeer algemene bepalingen met betrekking
tot de informatieve, logistieke en operatione le samenwerking tussen hun
politiediens ten. Waar het meer concreet met die samenwerking heengaat staat voor
de Conventie  echter nog in de sterren geschreven. Zij verschiet immers, zeer
eenzijdig, al haar kruit aan de organisatie  en werking van Europol en Eurojust
maar laat hierbij, vreemd genoeg dan weer (of juist niet?), de positie van OLAF
geheel buiten beschouwin g.

Als op dit punt echter de lijn van de Commissie  wordt gevolgd dan zou de
bemoeienis van de EU met de politiesamenwerking, vooral in de sfeer van de zware
criminaliteit,  kunnen gaan in de richting van de vaststelling van (organisatorische,
strafproces suele en financiële) kaders waaraan de politiestelsels  van de lidstaten
moeten voldoen om op dit punt niet alleen met elkaar maar ook met de Raad en
de Europese Commissie  optimaal te kunnen samenwerken op de manieren die
in het voorbije verleden met name werden vastgelegd in de Schengen Overeenkomst
1990, de Europol Overeenkomst 1995 en de EU Overeenkomst 2000 en die in
de toekomst door middel van een herziening van de Schengen Ove reenkomst 1990
wellicht verder zullen worden uitgebouwd in het kader van de bestrijding van zware
criminaliteit  via de aanscherping van de grensbewaking.  Zeker in samenhang met
de beoogde harmonisatie van het straf(proces)recht van de lidstaten en de oprichting
van een EU openbaar ministerie  kan een dergelijke ontwikkeling op termijn
ongetwijfeld  leiden tot een vergaande transformatie  van de grensoverschrijdende
politiële samenwerking in de EU. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan
de territoriale schaal waarop wordt samengewerkt maar ook aan de intensiteit  van
die samenwerking, zowel in termen van eenheid  van organisatie  als in termen van
inzet van bevoegdheden en middelen.
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De consequenties van een dergelijke transformatie  voor de positie van  politieambte -
naren op het grondgebied van andere lidstaten vallen nu nog moeilijk te overzien.
Maar men mag verwachten dat een zekere harmonisa tie van de normering van
hun justitiële optreden deel uit zal maken van het zelfde proces. Want juist ook
de harmonisatie hiervan zal aanzienlijk  het gemak bevorderen waarmee onderling
over de grenzen heen kan worden samengewe rkt. Dan hoeven immers niet telkens
weer opnieuw tot in alle details de voorwaarden en de grenzen worden bepaald
waarbinnen die samenwerking op het grondgebied van de ene dan wel de andere
staat gestalte kan worden gegeven. Die liggen dan in grote trekken vast voor alle
lidstaten. Artikel 23(A), respectieve lijk artikel III-178(B), van het toekom stige
constitution ele verdrag,  zoals dit hiervoor ruim werd geïnterpreteerd, zal in de
toekomst dan ook wellicht geen dode letter blijven. 

2.4 De voorzieningen in sommige verdragen van de Verenigde Naties

In de verdragen van de Verenigde Naties die er hier toe doen – dit zijn met name
de verdragen die verband houden met de bestrijding van (specifieke vormen van)
internationale (georganiseerde) misdaad en terrorisme – is daadwerkelijke
grensoverschrijdende samenwerking tussen de Partijen niet aan de orde. Gewoonlijk
beperken zij zich tot inspan ningsverplichtingen aan hun adres om strafbaarstelling-
en in te voeren of aan te passen, over en weer informatie  uit te wisselen en vormen
van rechtshulp  mogelijk te maken waarbij  niet noodzake lijk territoriale grenzen
moeten worden overschreden. Van mechanismen die grensoverschrijdend
politieoptreden mogelijk maken is gewoonlijk  geen sprake.

De eerste keer dat op deze regel een belangrijke uitzondering werd gemaakt
was in het Verdrag van Wenen van 1988 tegen de sluikhandel in verdovende
middelen en psychotrope stoffen. In artikel 11 van dit verdrag verbinden Partijen
er zich namelijk toe om in gevallen waar dit past de gecontroleerde aflevering
van bovenbedoelde substanties mogelijk te maken. De toepassing van deze maat-
regel betekent in veel gevallen immers dat politiemensen het betrokken transport
op de een of andere manier grensoverschrijdend moeten volgen, juist om er controle
over te kunnen houden.96 Verder voorziet artikel 17 in de mogelijkheid  dat vlagge-
staten Partijen machtigen om vaartuigen aan te houden, ze te doorzoeken en, als
er sprake is van betrokkenh eid bij sluikhande l, ‘passende maatregelen’ te nemen
ten aanzien van het vaartuig,  de personen en de lading aan boord. Zij kunnen in
dit geval dus een vergaand strafrec htelijk onderzoek uitvoeren.

Zeker zo belangrijk is he t verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad
dat in december 2000 in Palermo werd opengesteld  voor ondertekening (VN
Verdrag 2000).97 Natuurlijk  wordt in dit verdrag ook weer de nodige  aandacht
geschonken aan de ‘klassieke’ vormen van rechtshulp  en de uitwisseling van
informatie, maar daar blijft het ditmaal bepaald niet bij. In artikel 19 wordt de
mogelijkheid  geboden om op bilaterale  of multilaterale basis gemeenschappelijke
onderzoekseenheden te vormen die grensoverschrijdende strafrechtelijke
onderzoeken kunnen uitvoeren. Artikel 20 gaat een flinke stap verder en spreekt
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– duidelijk geïnspireerd door de EU Overeenkomst 2000 – van (de regeling van)
grensoverschrijdende toepassing van bijzondere onderzoeksmethoden tussen
Partijen zoals de gecontroleerde aflevering, de al dan niet elektronische observatie
en de infiltratie. Belangrijk is ook dat de artikelen 24 en 26 ruimte scheppen voor
de grensoverschrijdende bescherming van getuigen in strafzaken: met instemming
van betrokken Partijen kan hiertoe iemand van het ene land naar het andere land
worden overgebrach t. Deze vorm van samenwerking brengt  immers ook al vlug
met zich mee dat de betrokken buitenlandse politieambtenaren op het grondgebied
van de staat waar de getuige is ondergebra cht, met haar of met hem contact
onderhouden, bijvoorbee ld horen over bepaalde bedreigingen. En tenslotte kent
artikel 27 niet alleen de uitwisseling van verbindingambtenaren tussen Partijen
maar ook die van (ander) personeel en deskundigen.

In het bijbehorende protocol tegen de smokkel van migranten wordt tot slot
voorzien in de mogelijkheid  dat een Partij de toestemming krijgt van een andere
Partij – zijnde de vlaggenstaat – om aan boord te gaan van een schip dat op
redelijke gronden wordt verdacht van betrokkenh eid bij deze vorm van smokkel
(art. 8).

Dit verdrag omvat dus een paar vormen van daadwerkelijke grensoversc hrij-
dende politiesamenwerking meer dan de verdragen die tot nu toe in ogenschouw
zijn genomen. In het bijzonder het betreden van vreemde schepen, de toepassing
van (elektronische) observatie en de  uitwisseling van (alle mogelijke) politieperso-
neel vallen op.

2.5 Besluit 

De buitenlandse politieambtenaar is sinds een aantal decennia  geen vreemdeling
meer in Nederland en hij zal de komende jaren in allerlei gedaanten steeds meer
ingeburgerd raken in de opsporing op Nederlands grondgebied. Hij zal hier niet
alleen steeds meer op verzoek van buiten landse autoriteiten ten tonele verschijnen
maar juist ook op verzoek van Nederlandse overheden, in het kader van Nederland-
se strafzaken. Als dit (formele) verschil  er in de toekomst (materieel)  al nog veel
toe doet. Nederland heeft immers nu al vaak zelf een even groot belang bij
opsporingshandelingen ten behoeve van zogenaamde buitenlandse strafzaken door
buitenlandse opsporingsambtenaren op haar grondgebied als het buitenland dat
hierom middels  een rechtshulpverzoek heeft gevraagd. Het aantal verdragen
aangaande de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de EU en de
Raad van Europa, met op de achtergrond de verdragen van de VN, en belangrijker
nog, de waaier van mogelijkheden om strafrechtelijk samen te werken, nemen
niet voor niets toe: op de vleugels van de globalisering wordt de internationale
component van veel vormen van zware criminaliteit  steeds sterker en groeit de
noodzaak om die mogelijkheden ook daadwer kelijk te benutten. Er wordt – zoals
hiervoor bij herhaling is geconstateerd – weinig empirisch onderzoek gedaan naar
de feitelijke toedracht van de grensoverschrijdende politiële en justitiële
samenwerking. Daarom is het niet goed mogelijk om vorenstaande conclusie
diepgaand te onderbouwen. Maar recente Belgische cijfers vormen wel een
deugdelijke illustratie van wat er aan de hand is: in de jaren 1997-1999 nam
bijvoorbee ld het aantal gevallen van (binnenkomende en uitgaande) grensover-
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schrijdende observaties met de buurlanden toe van 206 naar 368.98 Daarenboven
moet er – zoals hiervoor omstandig werd aangegeven – natuurlijk  rekening worden
gehouden met toenemende druk van de EU op de lidstaten om niet slechts verdragen
te ondertekenen maar ook op allerhande manieren daadwe rkelijk te investeren
in hun toepas sing, eerst en vooral ten aanzien van grensoverschri jdende  (georgani-
seerde) criminaliteit.

Het feit dat de bu itenlandse  politieambten aar een steeds gewoner verschijning
in de Nederlandse opsporing zal worden betekent echter niet dat hierdoor de
soevereinite it van Nederland wordt aangetast.  Door op grond van een of meer van
die verdragen de Nederlandse grens over te komen verwerft hij immers niet de
status van (Nederlandse) opsporingsambtenaar en krijgt hij dus ook niet de
beschikking over de bijbehorende opsporingsbevoegdheden. In geen van de eerder
besproken verdragen is voorzien in een dergelijke overgang. Het enige dat hij onder
omstandigheden mag is (meewerken aan) de uitvoering van opsporingshan delingen
onder het toezicht respectieve lijk het gezag van de Nederlandse politie en justitie
in overeenstemming met de afspraken in die verdragen en de Nederlandse
wetgeving ter zake. Het feit dat zijn medewerking langzaam maar zeker een
algemener karakter krijgt, in die zin dat zij niet langer enkel en alleen wordt
gebonden aan een welbepaalde actie of een specifiek doel, doet hier niets aan af.
Voor zelfstandig executief optreden van buitenlandse politieambtenaren – tenzij
het natuurlijk  illegaal is – hoeft dus niet te worden gevreesd.

Hetzelfde geldt voor de medewerkers  van Europol die vroeg of laat operatio-
neel mee zullen doen aan multinationa le opsporingsteams in de EU: zij hebben
of verkrijgen niet de status van opsporingsambtenaar en mogen in zulke teams
alleen maar een ondersteunende rol spelen. Anders ligt het bij de medewerkers
van OLAF. Die beschikken wel zelf over beperkte executieve bevoegdhed en. Strikt
genomen zijn dit echter geen strafrechtelijke bevoegd heden en ook de uitoefening
hiervan mag slechts gebeuren in samenwerking met de bevoegde diensten van
de lidstaten. Deze situatie zou natuurlijk drastisch kunnen omslaan op het moment
dat er een Europees openbaar ministerie zou worden gesticht en dat dit orgaan
OLAF gaat respectieve lijk wil gaan inzetten als zijn eigen sterke arm bij de
opspo ring. Dan zouden de bevoegdheden van zijn medewerkers wellicht in
strafrechtelijke zin kunnen worden geherdefinieerd en eventueel zelfs in deze
richting kunnen worden uitgebreid.

Juist omdat er tot nu toe echter geen strafrechtsmacht is overgedragen aan
wie of wat dan ook zijn de staten die Partij zijn bij een of meer van de verdragen
waar het hier om gaat, haast als vanzelf verplicht om – aanvullend op die verdragen
– nationale  regelingen te treffen voor de wijze waarop zij de medewerking aan
en door buitenlandse opsporingsambtenaren willen organiseren. De bepalingen
in de verdragen hieromtrent vormen gew oonlijk immers slechts een meer of minder
gekwalificeerde grondslag voor de een of andere vorm van grensoverschrijdend
optreden. Hoe dit optreden kan of moet worden ingepast in hun nationale rechtsorde
laten zij natuurlijk  open. En hiermee belanden we bij het tweede grote onderdeel
van deze bijdrage: hoe heeft Nederland de normatieve ruimte opgevuld  die in de
voorbije  jaren door toedoen van de besproken verdragen werd gecreëerd?
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3 De normering van het justitiële optreden van buitenlandse politie-
ambtenaren in Nederland

De inzet van dit deel van deze bijdrage  is om te bezien in hoeverre in eigen land
– al dan niet als rechtstreeks of onrechtstreeks uitvloeisel van verdragen inzake
de strafrechtelijke samenwerking – de bijbehorende vormen van grensoversc hrij-
dend justitieel optreden aanvullend zijn genormeerd en wat er met het oog op de
toekomst moet worden gedacht van hun bestaande normering. Bij dit laatste moet
natuurlijk  worden gedacht aan de inhoud van de normen die werden ontwikkeld.
Hun relatie tot de inrichting van (het Wetboek van) Strafvordering is in het kader
van deze studie echter zeker zo belangrijk.

Om dit deel van  deze studie uit te  kunnen  voeren  is bij de betrokken regelingen
om te beginnen ondersch eid gemaakt tussen regelingen die betrekking hebben
op het justitiële op treden van  buitenlandse ambtena ren die langere tijd in Nede rland
verblijven en regelingen die slaan op het justitiële optreden van buitenlandse
politieambtenaren die slechts incidenteel op Nederlands grondgebied actief zijn.
Binnen deze twee categorieën van regelingen is vervolgens ondersch eid gemaakt
tussen de belangrijke hoofdvormen van het bijbehorende optreden. Hier dient wel
bij te worden opgemerkt dat het slechts om analytische onderscheidingen gaat.
In de praktijk kan het namelijk heel goed voorkomen dat buitenlandse politie-
infiltranten figureren in een gemeenschappelijk team of dat een grensoverschrijden-
de observatiea ctie onderdeel uitmaakt van een internationale gecontroleerde
aflevering.

Bij de bespreking van deze regelingen vanuit een oogpunt van normering
van het grensoverschrijdende justitiële optreden dat zij mogelijk maken, zal hierna
– tegen de achtergrond van hetgeen in de hiervoor besproken verdragen reeds in
normatieve zin werd vastgelegd  – bovenal worden teruggegrepen op wettelijke
regelingen en ambtelijke richtlijnen maar zal ook in de mate van het mogelijke
ook beroep worden gedaan op rechtspraak.

Voorafgaand aan de bespreking van de onderscheiden regelingen moet
evenwel het algemene kader worden geschetst waarin het justitiële optreden van
buitenlandse politieambtena ren is genormeerd. Want  een van  de belangrijke vragen
is juist, zoals zo-even nog werd aangestipt,  hoe dit kader zich verhoudt tot het
wetboek waarin de opsporing in het algemeen is genormeerd: het Wetboek van
Strafvor dering.  

3.1 Het algemene kader waarin het justitiële optreden van buitenlandse
politieambtenaren is genormeerd

Vermits Nederland geen aparte rech tshulpwet kent ligt het voor de hand dat – waar
het gaat om de normering van het justitiële optreden van buitenlandse politieamb te-
naren op Nederlands grondgebied – alleen het Wetboek van Strafvordering het
algemene kader vormt waarbinnen dit optreden kan worden genormeerd. Wie
vervolgens beziet wat in de titel aangaande internationale rechtshulp  – Titel X,
Eerste Afdeling – op dit punt wordt geregeld moet vaststellen dat dit niet veel is.
De artikelen van deze titel hebben immers hoofdzake lijk betrekking op de
behandeling van buitenlandse rechtshulpverzoeken en gaan aldus nagenoeg volledig
voorbij  aan de vraag wat buitenlandse politieambtenaren – hetzij op verzoek van



Bijzonder deel De normering van het justitiële optreden

99 Zie de opmerkingen  van G. Knigge over de normering van het opsporingsonderzoek in het
algemene deel van het derde interimrapport dat in het kader van dit onderzoeksproject is
verschenen (M. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangm iddelen en rechtsmiddelen, D eventer:
Kluwer 2002, p. 46 en verder).

100 Kamerstukken II 2001/02, 28 351, nrs. 3, p. 7. Het betreft hier de memorie van toelichting
bij het voorstel van wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering et
cetera met het oog op de uitvoering van de EU Overeenkomst 2000. 

101 Staatsblad 1999, nr. 549.

315

Nederland hetzij op verzoek van een ander land: beide is mogelijk – in Nederland
ter opsporing mogen doen. Want hier gaat het bij de normering van hun justitiële
optreden om: in welke vorm, in welke mate, op welke wijze en onder welke
voorwaarden mogen zij hier te lande deelnemen aan opsporingsactiviteiten.99

Alleen artikel 552oa Sv heeft – en dit nog slechts indirect – betrekking op
sommige  van de vormen van grensoverschrijdend justitieel optreden die hiervoor
zijn besproken. In lid 2 van dit artikel wordt namelijk gesteld dat een aantal van
de bevoegdheden die zijn omschreven in de titels IV a, V, Va en Vc kunnen worden
uitgeoefend ‘indien een voor inwilliging vatbaar rechtshulpverzoek d aartoe strekt’ .
De bevoegdheden waar het in het verband van deze studie om gaat zijn met name
de (stelselmatige) observatie, de infiltratie, de pseudo-koop of pseudo-dien stverle-
ning en de stelselmatige  inwinning van informatie  in het algemeen (Titel IVa)
of in het bijzonder met het oog op de bestrijding van ernstige  misdrijven in
georganiseerd verband (Titel V). Hierbij  moet wel in acht worden genomen dat
in het kader van de ratificatie van de EU Overeenkomst 2000 diverse belangrijke
wijzigingen van Titel X worden voorzien. Hier is met name relevant dat de Eerste
Afdeling wordt aangevuld  met een Eerste Afdeling A die een aantal belangrijke
artikelen over internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams inhoudt.  Deze
artikelen worden in een aparte afdeling ondergebracht ‘omdat de samenwerking
in het kader van gemeenschappelijke teams niet langer dient te worden aangemerkt
als rechtshulpverlening’.100 Op deze nieuwe afsplitsing binnen Titel X en op de
betrokken artikelen zelf zal hierna natuurlijk worden teruggekomen.

Verder mag hier niet worden voorbijgegaan aan het gegeven dat in 1993 ter
uitvoering van de Schengen Overeenkomst 1990, en in het bijzonder ter uitvoering
van de bepalingen in deze overeenkomst aangaande grensoverschrijdende
achterv olging, een vierde lid is toegev oegd aan artikel 54 Sv. Hierin wordt gesteld
dat onder omstandigheden ook buitenlandse politieambtenaren ‘een bevoegdhe id
tot aanhouding buiten het geval van ontdekking op heterdaad’ toekomt.  Ook deze
belangrijke uitzondering op de gevestigde regel dat buitenlandse politieambten aren
per definitie niet kunnen beschikken over opsporingsbevoegdheden naar Nederlands
recht wordt verderop besproken.

Beziet men vervolgens de artikelen – de artikelen 126g,  126i, 126j, 126o,
126p, 126q, 126qa – waarin de toepassing van de zo-even genoemde bijzondere
opsporingsbevoegdheden is genormeerd, dan wordt hierin telkens gesteld dat onder
een opsporingsambtenaar mede wordt verstaan ‘een persoon in openbare dienst
van een vreemde staa t, die voldoet aan bij algemene maatregel van  bestuur te ste llen
eisen’. Deze eisen zijn metterdaad geformuleerd in een KB van 15 december 1999,
het zogenaamde Samenwerkingsbeslu it bijzondere opsporingsbevoegdheden
(Besluit  1999).101 Zoals in de toelichting op dit besluit wordt gezegd kan de inzet
van buitenlandse politieambtenaren bij de toepassing van deze bevoegdheden op
Nederlands grondgebied plaatsgrijpen op verzoek van het buitenland ten behoeve



De normering van het justitiële optreden Bijzonder deel

102 Staatscourant 2000, nr. 25. Deze aanwijzing is ondertussen  reeds twee keer gewijzigd (Stcrt.
2001, 39 en 2001, 133).

103 Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, Inzake opsporing, ’s-Gravenhage:  Sdu 1996, p. 292-
302.

316

van een buitenlands opsporingsonderzoek of ten behoeve van een Nederlands of
gecombineerd Nederlands-buitenlands onderzoek. Ook volgens deze toelichting
is het verder natuurlijk  mogelijk dat het optreden van zulk een politieambtenaar
op Nederlands grondgebied in eerste instantie wel in het teken staat van een buiten-
lands onderzoek maar in tweede instantie alsnog kan leiden tot een Nederlands
onderzoek. Maar ongeacht het raamwerk van zijn o ptreden op Nederlands grondge-
bied, het heeft steeds te voldoen aan een aantal voorwaarden die in het onderhavige
KB worden opgesomd en die hierna zullen worden besproken.

Dit KB is echter niet de enige kaderregeling voor de inschakeling van
buitenlandse politiemensen in opsporing op Nederlands grondgebied. Belangrijk
is in dit verband ook de Aanwijzing van het College  van procureurs-generaal van
11 januari 2000 met betrekking tot de toepassing van de eerder genoemde
bijzondere opsporingsbevoegdheden (Aanwijzing 2000).102 Deze kaderregeling
biedt op bepaalde punten immers enige precisering van de normen die in
vorengenoemd KB zijn geformuleerd. Deze aanvu llende norm stelling moet hierna
dus ook worden betrokken in de analyse.

Vanzelfsprekend zal verder de nodige  aandacht worden geschonken aan de
ministeriele  regeling van 8 maart 2002 voor buitenlandse verbindingsofficieren
in Nederland op het gebied van de politiële en justitiële samenwerking, de –
officieel gezegd – Richtlijn buitenlandse verbindingsofficieren (Richtlijn 2002).
Het is immers ook onder dit soort officieren dat zich politieambtenaren bevinden.

Tenslotte  kan erop worden gewezen dat het Bureau Internationale Rechtshulp
in Strafzaken van het ministerie van Justitie in samenwerking met het Landelijk
Parket van het OM en de Divisie Recherche van het Korps Landelijke Politiedien-
sten een handzame brochure heeft vervaard igd over ‘De buitenlandse opsporings-
ambtenaar in Nede rland’.  Dit initiat ief onde rstreept enerzijd s nog eens hoe gewoon
deze ambtenaar in de Nederlandse opsporing in de loop der jaren is geworden.
Anderzijds mag niet worden verheeld  dat deze brochure en speciaal de richtlijn
2002 zijn voortgevloeid  uit de kritische kanttekeningen die de Enquêtec ommissie
Opsporingsmethoden in 1996 heeft gemaakt over de het optreden van buitenlandse
opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied.103

3.2 Het justitiële optreden van buitenlandse politieambtenaren die langere
tijd op Nederlands grondgebied verkeren

In aansluiting op vorenstaande introductie  wordt hierna eerst ingegaan op de rol
die de buitenlandse verbindingsofficieren in Nederland in Richtlijn 2002 is
toegemeten in de opspo ring. Vervolgens wordt bezien hoe het justitiële optreden
wordt genormeerd van buitenlandse politiemensen die in het kader van bepaalde
projecten langere tijd op Nederlands grondgebied actief zijn. 
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3.2.1 De normering van het optreden van verbindingsambtenaren

De postering van verbindingsambtenaren in andere landen is een vorm van
samenwerking die met name in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 1990 en
in het raam van de EU betrekkelijk  veel aandacht heeft gekregen. In Nederland
zijn natuurlijk ook verbindingsambtenaren gestationeerd die van buiten de EU
komen, bijvoorbee ld uit de Verenigde Staten en Canada. De Regeling 2002 geldt
dan ook voor alle verbindingsambtenaren, ongeacht hun land van herkomst.  In
het parlementaire beraad over de implementatie van de Schengen Uitvoeringsover-
eenkomst 1990 werd niet veel aandacht geschonken aan het betrokken artikel 47.
Wellicht omdat het hier toen ogenschijnlijk  om niet meer ging dan om de
interstatelijke regulering van een bestaande praktijk die tot dan toe op Nederlands
grondgebied nooit voor grote problemen had gezorgd.104 In de gedachtewisseling
tussen regering en Tweede Kamer over het genoemde artikel werd hier in elk geval
uitdrukkelijk  op gewezen: het ging slechts  om het treffen van een structurele  rege-
ling voor een praktijk die tot dan toe veelal op ad hoc basis vorm had gekregen.
Voorts  werd in het overleg wel duidelijk de portee van de getroffen regeling be-
klemtoond. Omdat de gedetacheerde ambtenaren geen enkele operationele bevoegd-
heid hebben in de ontvangststaat dienen zij zich ‘primair (…) te houden aan de
instructies en de wetgeving van de ontvangststaat’. Hierbij werd aangeko ndigd
dat er richtlijnen voor deze ambtenaren zouden worden vastgesteld waarin nogmaals
zou worden aangegeven ‘dat de instructies van de Nederlandse autoriteiten preva-
leren’. Deze richtlijnen werden in 1994 inderdaad vastgesteld en zijn als gevolg
van de IRT-affaire verleden jaar dan vervangen door de Regeling 2002.105

Deze Regeling 2002 is onmiskenbaar een strenge  regeling omdat zij buiten-
landse verbindingsofficieren – de Regeling 2002 spreekt niet van verbindings-
ambtenaren – die in Nederland zijn aangemeld  als opsporingsambtenaren voor
de politiële en justitieel samenwerking op Nederlandse grondgebied (artikel, lid
1), geen enkele vorm van bewegingsvrijhe id in hun functie gunt. Hierom is zij
ook in Nederlandse politiekringen nogal omstreden. Want diverse bepalingen in
deze regeling beperken natuurlijk  ook de handelingsvrijheid  van Nederlandse
politiemensen die met zulke verbindingsofficieren rechtstreeks ‘zaken’ willen doen.
De Dienst Internationa le Netwerken (DIN) van het KLPD is aangewezen als de
centrale  autoriteit  die instaat voor de toepassing van de Regeling 2002. Het gezag
over zijn taakuitoefening in dezen wordt uitgeoefend door de hoofdofficier van
het landelijk parket (artikel 2). In artikel 4, lid 1, wordt nog eens onderstreept dat
buitenlandse verbindingsofficierenhun taken conform artikel 41 van het Verdrag
van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer moeten uitvoeren ‘binnen het raam van
zijn bevoegdheden met inachtneming van de bepalingen van de Nederlandse wet-
en regelgeving’. Het tweede lid voegt daar – niet onbelangrijk  – aan toe dat zij
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samenwerken met de Nederlandse politie en andere diensten en autoriteiten belast
met de opsporing van strafbare feiten ‘conform de bepalingen van deze regeling
en de praktische uitwerking daarvan door de centrale  Nederlandse autoriteit’. In
de toelichting bij de Regeling 2002 wordt uitgelegd  waarom voor deze centrale
aanpak van de controle  op verbindingsofficieren is gekozen. Aan de ene kant kan
zo afdoende toezicht worden gehouden op alle activiteiten van de verbindingsoffi-
cieren. Aan de andere kant kan de DIN zo zijn coördinerende taak met betrekking
tot de informatiestroom van en naar het buitenland uitvoeren. Dit kan hij maar
als hij op de hoogte is van de informatie die door de verbindingsofficieren met
de politieregio’s wordt gewisseld. In het verlengde hiervan wordt in de regeling
waarin de Regeling 2000 praktisch is uitgewerkt, bepaald dat elke verbindingsoffi-
cier een vaste begeleider krijgt toegewezen die voortdurend een volledig overz icht
van diens activiteiten moet hebben.

Artikel 5 behelst de taakomschrijving van de buitenlandse  verbindingso fficie-
ren. Enerzijds heeft deze omschrijving vooral betrekking op de verlening van
bijstand bij de uitwisseling van informa tie en ‘het verzoeken tot de uitvoering van
rechtshulp  in strafzaken’, anderzijds handelt  zij bovenal over het verstrekken van
informatie  uit de zendstaat aan de Nederlandse politie c.s. en ‘het begeleiden van
door de zendstaat bij Nederland ingediende rechtshulpverzoeken en het bemiddelen
ter bevordering van de uitvoering ervan’.

De artikelen 6 tot en met 9 hebben betrekking op hun taakuitvoering.  In dit
verband zijn met name de artikelen 6 en 7 van belang.  Artikel 6 laat er geen
misverstand over bestaan dat de hier bedoelde officieren onder geen beding in
Nederland opsporingshandelingen mogen verrichten. In het eerste lid wordt hen
namelijk ‘het zelfstandig verrichten van onderzoeks- en opsporingshandelingen
als onder meer bedoeld  in het Wetboek van Strafvor dering,  daaronder begrepen
het onderhouden van contacten met burgerinformanten en infiltranten’, verboden.
Dit verbod wordt in lid 2 gecompleteerd met het gebod dat als ten behoeve van
de zendstaat in Nederland informatie  moet worden ingewonnen of een andere
opsporingshandeling wordt vereist, dit slechts kan plaatsvinden ‘na overleg met
en onder het gezag van het Nederlandse openbaar ministerie door Nederlandse
opsporingsambtenaren. Indien het onderzoek en de omstandigheden dit vereisen,
kunnen deze opsporingsambtenaren zo nodig worden bijgestaan door speciaal voor
dat doel uit het buitenland overgekomen opsporingsambtenaren, echter nimmer
door de buitenlandse verbindingsofficier’. In de regeling waarin de Regeling 2002
is uitgewerkt wordt speciaal aangegeven dat, wanneer verbindingsofficieren door
hun staat wordt verzocht om samenwerking met Nederland tot stand te brengen
in het kader van de uitvoering van een bevel tot specifieke opsporingshandelingen
zoals observatie  en infiltratie door een opsporingsambtenaar uit hun land, zij door
hun begeleider wel in contact mogen worden gebracht met de verantwoordelijke
onderdelen van de Nederlandse politie, maar dat zij zich conform de Regeling
2002 zelf moeten onthouden van welke opsporingshandeling dan ook.

Bij deze richtlijnen sluit aan dat artikel 7 buitenlandse verbindingsofficieren
gebiedt hun ‘contacten met de Nederlandse politie, overige  opsporingsdiensten
en justitie’ door tussenkomst van de DIN te onderhouden; alleen wanneer dit in
samenspraak met de DIN gebeurt mogen zij directe contacten hebben met de
hiervoor genoemde diensten. In de regeling waarin een en ander praktisch is
uitgewerkt,  is vastgelegd  dat verbindingsofficieren slechts onder begeleiding van
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hun begeleider (of diens vervanger) bezoeken mogen afleggen aan onderzoeksteams
en dat de begeleiders, wanneer zij niet bij het bezoek of het contact aanwezig  zijn,
afspraken maken met de betrokken verbindingsofficieren over de terugkoppeling
aangaande dat bezoek of contact.  Directe  contacten met de politie et cetera zijn
in principe slechts mogelijk als hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
Deze afspraken kunnen overigens slechts van geval tot geval worden gemaakt.

De Regeling 2002 kan dus worden gezien als het complement van het Besluit
1999 en de Aanwijzing 2000. Verbindin gsofficieren mogen wel een bemiddelende
rol spelen waar het gaat om de inzet van buitenlandse ambtenaren in de opsporing
op Nederlands grondgebied maar zij mogen zelf onder geen beding hieraan
participeren. In dit opzicht sluit de Regeling 2002 dus naadloos aan bij de afspraken
die omtrent de rol van verbindingsofficieren zijn neergele gd in de Schengen
Overeenkomst 1990 en in de beleidsstukken van de EU.

In de artikelen 10 tot en met 16 worden nadere bepalingen gegeven voor de
uitoefening van het gezag en het toezicht.  Opmerkelijk  in dit verband is zowel
dat verbindingsofficieren verplicht zijn om op tijd en stond de DIN te informeren
over hun werkzaamheden (artikel 11) als ten behoeve van ‘een goede internationale
strafrechtelijke samenwerking’ hun medewerking te verlenen aan Nederlandse
autoriteiten – onverlet de mogelijkheid  om op basis van artikel 31 van het eerder-
genoemde Verdrag van Wenen beroep te doen op diplomatieke onschen dbaarheid
– ‘bij gerechtelijke procedures en eventuele onderzoeken naar opsporingsactivitei-
ten’. Bij deze laatste mogelijkheid  moet natuurlijk  worden teruggedacht aan de
kritische kanttekeningen van de commissie-Van Traa over het optreden van ver-
bindingsofficieren in Nederland en de problemen die zij heeft ondervonden bij
hun verhoor door de commissie.

Tot slot zij aan het vorenstaande toegevoe gd dat er in Nederland om en nabij
35 verbindingsofficieren werkzaam zijn die vallen onder de Regeling 2002. Bij
de DIN is een groep van 10 personen – voltijds en deeltijds – belast met hun bege-
leiding. 106 Het gaat hier dus om een vrij omvangrijke investering van Nederland
in een belangrijk onderdeel van de internationale politiesamen werking op het e igen
grondgebied.

3.2.2 De normering van het optreden van projectambtenaren

Waar het gaat om de normering van het justitiële optreden van buitenlandse
opsporingsambtenaren die langere tijd in het kader van bepaalde projecten op
Nederlands grondgebied actief zijn, kan een ondersch eid worden gemaakt tussen
de normering van dit optreden in concrete lopende projecten enerzijds en de
(komende) algemene normering hiervan in het Wetboek van Strafvordering ter
gelegenheid  van de introductie  van de gemeenschappelijke  onderzoeksteams. 

3.2.2.1 Het Hazeldonk-initiatief

In paragraaf 2.2.4.2 werd aangegeven hoe Nederland en Frankrijk sinds 1998
overleg plegen over de onder linge politiële samenwerking en ondertussen hun
afspraken ook voor een stuk hebben geoperationaliseerd, met name in het raam
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van de bestrijding van het drugstoerisme tussen Frankrijk en Nederland. Daar werd
in het bijzonder gewezen op het Hazeldonk-project dat liep van 23 oktober 2002
tot 31 augustus 2003 en waarin vier Franse opsporingsambtenaren meededen aan
deze vorm van drugsbe strijding.  Dit is wellicht het enige lopende project in
Nederland dat in het verband van deze studie relevant is.

Wat de normering van het optreden van die Franse opsporingsambtenaren
betreft, zodra zij op Nederlands grondgebied actief zijn, is in het eerdergenoemde
besluit van de Nederlandse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken d.d. 24
oktober 2002 ten eerste bepaald dat zij geen opsporin gsbevoegdh eid hebben
(behoudens de bevoegdheden die eenieder op grond van de artikelen 53, 55 en
95 Sv heeft) en dat zij tijdens hun taakuitoefening op Nederlands grondgebied
onder het gezag staan van de bevoegde Nederlandse officier van justitie en alleen
onder toezicht en op aanwijzing van Nederlandse opsporingsambtenaren zullen
handelen. De betrokken Franse opsporingsambtenaren worden in het kader van
dit project dus op geen enkele manier gelijkgesteld aan (gewone of buitengewone)
Nederlandse opsporingsambtenaren. Hiermee lijkt – in het licht van de artikelen
141 en 142 Sv waarin limitatief wordt omschreven wie met de opsporing zijn belast
– enigszins in strijd dat zij niettemin onder het gezag van het Nederlandse openbaar
ministerie  worden geplaatst maar deze strijdigheid is inderdaad maar schijn. Die
Franse ambtenaren verrichten immers wel opsporingshandelingen en dus is het
logisch dat zij onder het gezag van het openbaar ministerie  zij geplaatst want dit
is immers op grond van artikel 148 Sv algemeen belast met de opsporing van
strafbare feiten en op grond van artikel 2 van de Politiewet met de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde.

Verder is in dat besluit vastgelegd dat zij – anders dan in het geval van
grensoverschrijdende achtervolging respectievelijk  grensoverschrijdende observatie
in het kader van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 1990 – op Nederlands
grondgebied wel hun eigen Franse uniform mogen dragen maar zonder de daarbij
behorende eigen standaard wapenuitru sting. Zij zijn daarentegen uitgerust met
Nederlandse geweldsmiddelen – handboeien en pepperspray – die zij alleen mogen
dragen na het vo lgen van  de passende opleiding en die zij slechts mogen aanwenden
in het geval van noodweer.  Mocht het zover komen dan moet het gebruik van die
middelen door een Nederlandse opsporingsambtenaar worden vastgelegd  in een
proces-verbaal en worden doorgemeld  aan de minister van Justitie.

In het betrokken besluit is voorts ook bepaald  dat de Nederlandse staat
aansprake lijk is voor de schade die zou ontstaan door onrechtm atig optreden van
de Franse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied. Op dit punt is dus
wel aansluiting gezocht bij de regeling voor de vergoeding van schade in de
Schengen Overeenkomst 1990.

Gelet op het recente  karakter van dit initiatief is het nu natuurlijk  nog te vroeg
om te verwachten dat het reeds intern of extern werd geëvalueerd. Hierom is het
tot slot des te interessanter om te verwijzen naar een arrest van het Gerechtshof
te ’s-Hertogenbosch gewezen op het hoger beroep dat was ingesteld tegen het
vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te Breda van 17 maart
1999 in het geval van een actie tegen een drugsrunner op de A16; een actie dus
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die dateert van voor de tijd van het huidige experimen t.107 De situatie was kort
gezegd deze: een auto met Franse kentekenplaten, bestuurd door een Franse
politieambtenaar met daarnaast en Belgische politieambtenaar en achterin  twee
Nederlandse politieambtenaren rijdt over de A16. Op een gegeven moment komt
een personen auto met twee inzittenden naast deze ‘lokauto’ rijden. Een van de
inzittenden maakt met diverse gebaren duidelijk dat hij drugs te verkopen heeft
en gebaart de inzittenden van de lokauto hem te volgen. De chauffeurs parkeren
hun auto’s naast elkaar op het terrein van een benzinestation. Dan vraagt de
passagier van de personen auto in het Frans aan de bestuurder van de lokauto wat
hij zou willen kopen. Een van de Franse politieambtenaren vraagt wat hij in de
aanbieding heeft. Nadat zij overeenstemming hebben bereikt over de aankoop
van wat heroïne wordt afgesproken dat de Fransman de verdachten zal volgen.
Kort daarop wordt de auto van de verdachten door een herkenbare politieauto naar
de vluchtstrook geleid en worden de twee verdachten aangehouden.

Hier gaat het niet om de vraag of in dit geval al dan niet sprake was van
pseudo-koop. Van belang is hier wel hoe het Gerechtshof oordeelde over het
optreden van de Franse politieambtenaar. De verdediging voerde namelijk aan
dat het openbaar ministerie  niet ontvankelijk  moest worden verklaard omdat door
een Franse en Belgische politieambtenaar opsporingsactiviteiten werden verricht
zonder dat zij daartoe in Nederland bevoegd waren en dat in het bijzonder de Franse
politieambtenaar zich alles behalve passief had opgesteld  in de contacten met de
verdachten.108

De advocaat-generaal bracht tegen dit verweer de afspraken in die in 1998
in het raam van het Hazeldonk-overleg waren gemaakt over het optreden van
buitenlandse opsporingsambtenaren in het kader van de onder linge politiesamen-
werking. Deze afspraken waren neergele gd in brieven van de hoofdofficier van
justitie van 19 juni 2000 en 31 augustus 2000. Zij kwamen erop neer dat:
– de buitenlandse politieambtenaren  zich in de beschreven ac tie passief moesten

opstellen en niet mochten reageren dan nadat zij waren aangesproken door
de verdachten;

– deze ambtenaren uiteraard geen opsporingsbevoegdheden hadden;
– en zij mochten optreden als getuigen in de strafzaken die uit de acties zouden

voortvloeien.

Deze afspraken waren onder meer gebaseerd op een advies van de Centrale
Toetsingsco mmissie (CTC) van het openbaar ministerie, gegeven op 16 april 1998.
In dit advies werd gesteld dat de bedoelde werkwijze mocht worden gebezigd  als:
– de Franse opsporingsambtenaren zich voorafgaande aan de acties bereid

verklaarden desgevraagd als getuige op te treden ten overstaan van de
Nederlandse rechter;

– voor de (grensoverschrijdende) observaties en pseudo-koopacties vooraf
toestemming was verleend door de  Nederland se landelijk o fficier van justitie;

– de in Nederland gekochte  drugs werden overgenomen en in beslag genomen
door de Nederlandse politie;
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– bij de gesprekken tussen de Franse politiële infiltranten en de pseudo-koop
van de drugs het Tallon-criterium in acht werd genomen;

– en alle voor het Nederlandse onderzoek relevant informatie  door de Franse
autoriteiten ter beschikking werd gesteld van de Nederlandse autoriteiten.

In de eerder genoemde brieven wees de hoofdofficier van justitie er overigens
ook op dat er bij de onderhavige actie in het geheel geen sprake was van observatie
of infiltratie zoals bedoeld door de CTC en dat ‘voor elke actie waarvoor deelname
van Franse opsporingsambtenaren wordt gevraagd door de hoofdofficier van justitie
te Breda een rechtshulpverzoek wordt gedaan aan Frankrijk’. Tot medio 1999
gebeurde het laatste trouwens monde ling.

Het Gerechtshof overwoog dat ‘de rol van de Franse politieambtenaar in het
door de verdachte  en zijn medeverdachte geëntameerde onderhoud – de Belgische
politieambtenaar is daarbij  enkel aanwezig geweest – een passieve was, die zich
hoofdzake lijk heeft beperkt tot het geven van antwoorden. Aldus hebben die
buitenlandse opsporingsambtenaren naar ’s-Hofs oordeel geen opsporingsactivitei-
ten in Nederland verricht en is hun werkzaamh eid geheel binnen de afspraken van
het opgemelde Hazeldonkoverleg gebleven. Ook overigens is niet aanneme lijk
geworden dat in strijd met in Nederland te dezen geldende maatstaven is
opgetreden. Het verweer ontbeert bijgevolg in zoverre feitelijke grondslag’. Verder
was het Gerechtshof van oordeel dat er in dit geval geen sprake was van pseudo-
koop omdat er van de kant van de politie geen enkele bedoeling was om
daadwerkelijk tot koop over te gaan. De actie van de politie was gericht op de
bestrijding van overlast door drugsrunners en drugstoeristen en derhalve ‘op de
opsporing van overtreding door nog onbekende verdachten van het bepaalde in
artikel 10a Opiumw et. Het Hof verwerpt mitsdien het verweer’. De Hoge Raad
heeft het beroep tegen deze conclusie  verworpen.109

In aansluiting op deze conclusie kan ten eerste worden opgemerkt dat het
arrest – waar het gaat om de activiteiten van de Franse politieambtenaar –
tegenstrijdig is: aan de ene kant wordt gesteld dat hij geen opsporingsactiviteiten
ontplooide, aan de andere kant wordt gesteld dat de actie waaraan hij deelnam
een vorm van opsporing was. Mij lijkt dat van die Franse politieambtenaar kan
worden gezegd dat hij wel betrokken was bij de uitvoering van opsporingshande-
lingen – het besturen van de ‘lokauto’,  het gesprek met de verdachten – en
bovendien van opsporingshandelingen waarbij ook een duidelijk Nederlands belang
aan de orde was; zijn optreden vormde ongetwijfeld  een onderdeel van een
Nederlands strafrechtelijk  onderzoek. Probleem is veeleer dat in de Hazeldonk-
akkoorden, inclusief die met betrekking tot het lopende project,  wel wordt
aangegeven dat buitenlandse opsporingsambtenaren niet beschikken over politiële
opsporin gsbevoegdheden en zich niet actief mogen opstellen naar verdachten toe,
maar dat niet wordt gezegd wat zij wel mogen doen in het kader van de beoogde
strafrechtelijke acties. Daardoor lijkt het alsof wat zij in het kader van deze acties
doen niet gericht is op opspo ring. Maar dit is duidelijk wel het geval. Waarop
anders? En dus is het een tekort van de afspraken die in het raam van het
Hazeldonk-overleg zijn gemaakt dat niet wordt gepreciseerd hoe buitenlandse
opsporingsambtenaren in de gegeven voorwaarden concreet mogen deelnemen
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aan opsporingsonderzoeken. Wat mogen zij wèl doen als zij zijn aangesproken
door zogenaamde (potentiële) drugsrunners?

Ten tweede moet erop worden gew ezen dat uit het Hazeldonk-project duidelijk
blijkt dat de bestaande rech tshulp niet, o f toch niet altijd , het geschikte mechanisme
is om over langere termijnen intensieve internationale politiële samenwerking
te organiseren. Om de eenvou dige reden dat rechtshulp  traditioneel is gebaseerd
op de gedachte  van afstandelijke strafrechtelijke hulpverlening tussen landen in
individuele strafzaken terwijl er hier wordt uitgegaan van een behoefte  aan
wederzijds geïntegreerde strafrechtelijke bijstand bij de aanpak van bepaalde
misdaadproblemen. Dit verschil treedt in elk geval duidelijk aan het licht in de
samenwerking tussen Frankrijk (België) en Nederland bij Hazeldonk. In het nabije
verleden stoelde zij hoofdzake lijk op steeds herhaalde mondelinge rechtshulpver-
zoeken, tegenwoor dig op afspraken waarin van rechtshulp  (in de traditionele  zin)
geen sprake meer is. Deze afspraken stoelen volledig op de wederzijdse bereidheid
tussen de betrokken landen tot intensieve en gerichte strafrech telijke politiesamen-
werking gedurende een bepaalde periode in een bepaald  gebied.

En hiermee ligt in het kader van deze studie de vraag op tafel of het als gevolg
van de tegenwo ordige ontwikkelingen in de politiële en justitiële samenwerking
in de EU niet wenselijk, of zelfs nodig,  is om in het Wetboek van Strafvordering
een ondersch eid door te voeren tussen rechtshulp  en samenwerking op grond van
eigen bevoegdhe id (strafvo rdering)  als twee naast elkaar staande vormen van
internationale wederzijdse bijstand in strafzaken. De wenselijkheid hiervan is
ingegeven door de gedachte  dat met de invoering van zulk onderzoek dit wetboek
het coherente  normatieve kader blijft vormen voor al hetgeen op Nederlands
grondgebied ter opsporin g wordt verrich t. De noodzaak hiervan  wordt opgedrongen
door de ontwikkelingen die deze bijstand zelf doormaakt vandaag de dag. Dat
een herziening van het wetboek in deze richting niet zo vreemd is wordt overigens
duidelijk gedemonstreerd door de komende regeling voor de gemeenschappelijke
onderzoeksteams. 

3.2.2.2 De komende regeling voor de gemeenschappelijke  onderzoeksteams

In III.1. werd reeds aangestipt dat in het kader van de ratificatie van de EU
Overeenkomst 2000 diverse belangrijke wijzigingen van Titel X van het Wetboek
van Strafvordering worden voorzien waaronder de invoeging van een nieuwe Eerste
Afdeling A betreffende de gemeenschappelijke onderzoeksteams. De reden hiervan
sluit volkomen aan bij de conclusie  die zo-even werd getrokken betreffende de
normering van het optreden van buitenlandse politieambtenaren in het Hazeldonk-
project:  omdat volgens de memorie  van toelichting bij het voorstel van wijziging
van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering et cetera de ‘samenwer-
king in het kader van gemeenschappelijke teams niet langer dient te worden
aangemerkt als rechtshulpverlening’,  ook al vangt deze samenwerking volgens
artikel 13 van de EU Overeenkomst 2000 aan met een rechtshulpverzoek.

Waarom zulke samenwerking vervolgens dan toch niet als rechtshulpverlen ing
moet worden beschouwd w ordt in de memorie  van toelichting bij het wetsvoorstel
tot goedkeuring van deze overeenkomst a ls volgt uitgelegd. Bij klassieke rechtshulp
verricht de ene staat op basis van een rechtshulpverzoek van de andere staat
onderzoekshandelingen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek in de
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verzoekende staat waar de aangezoch te staat verder geheel buiten staat. Hier gaat
het echter om het uitvoeren van een ‘gemeensch appelijk onderzoek’, worden dus
nationale strafrechtelijke onderzoeken als het ware geconcentreerd of geassimileerd
en ‘wordt het niet meer passend geacht daarvoor de weg van de politiële of justitiële
rechtshulp  te bewandelen’.  Omdat een dergelijk gemeenschappelijk  onderzoek
echter niet in alle opzichten gelijk kan worden gesteld met traditionele vormen
van rechtshulp  is het volgens de regering wenselijk  ‘in het Nederlandse recht een
wettelijke basis voor de instelling van en de samenwerking in gemeenschappelijke
onderzoeksteams te creëren’. Dit gebeurt dus in de nieuwe Eerste Afdeling A van
Titel X.110

Deze nieuwe afdeling zal volgens het voorstel bestaan uit vijf artikelen (552qa
– 552qe). Het eerstbedoelde artikel heeft betrekking op de instelling van een
internationaal gemeensch appelijk onderzoeksteam en zegt (lid 1) dat de officier
van justitie voor een beperkte  periode ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren
van strafrechtelijke onderzoeken tezamen met de bevoegde auto riteiten van andere
landen een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan instellen. De instelling hiervan
moet worden vastgelegd  in een schriftelijke overeenkomst (lid 2) en in deze
overeenkomst moet een aantal dingen worden geregeld (lid 3). Waaronder het
doel, de bestaansperiode, de plaats van vestiging en de samenstelling van het team,
maar ook ‘de door Nederlandse ambtenaren op buitenlands grondgebied en de
door buitenlandse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied uit te oefenen
opsporingsbevoegdheden’ en de verplichting voor buitenlandse opsporingsambtena-
ren om gehoor te geven aan een dagvaarding ex artikel 210 of een oproeping ex
artikel 260. Deze bepaling suggereert enigszins dat – anders dan de Hazeldonk-
akkoorden – de hier bedoelde overeenkomsten buitenlandse opsporingsambtenaren
dus wel opsporingsbevoegdheden zullen verlenen. Maar dit is niet het geval. Het
beoogde artikel 552qb zegt namelijk dat de uitoefening van de betrokken
bevoegdheden moet gebeuren ‘met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens
dit wetboek en de tussen de bij het gemeenschappelijk  onderzoeksteam betrokken
landen geldende verdragen’. En in de toelichting hierbij wordt herhaald  wat reeds
in de memorie  van toelichting bij het voorstel van wet tot goedkeuring van de EU
Overeenkomst 2000 op dit punt staat geschreven, namelijk dat buitenlandse
opsporingsambtenaren in Nederland geen opsporingsbevoegdheid toekomt anders
dan voorzien bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering respectieve lijk een
verdrag.  Waarbij  met name wordt gedoeld op de artikelen 126g tot en met 126i
en 126o tot en met 126q van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 40
en 41 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 1990. In de bedoelde overeenk-
omsten kan natuur lijk wel worden bepaa ld ‘of en zo ja welke onderzoekshandeling-
en door gedetacheerde leden mogen worden verricht’.111 In dit opzicht zijn deze
overeenkomsten dus even open als de afspraken die zijn gemaakt in het kader van
het Hazeld onk-ove rleg.

Niet onbelangrijk  in dit verband is ook de bepaling in het komende artikel
552qc dat stukken die buitenlandse leden van het team in het kader van het
onderzoek hebben opgesteld ove r ambtshandelingen in het bu itenland in Nederland
de bewijskracht hebben die toekomt aan stukken betreffende overeenkomstige,
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door Nederlandse ambtenaren in Nederland verrichte handelingen, met dien
verstande dat hun bewijskracht niet uitgaat boven die welke zij hebben naar het
recht van de staat waaruit  de buitenlandse leden afkomstig zijn. Deze bepaling
zal het immers mogelijk maken om vanuit Nederland in teamverband over de
grenzen van de deelnemende landen heen samen te werken zonder voortdurend
te hoeven vrezen dat het bewijs dat is verzameld  als onrechtm atig terzijde wordt
geschoven. De buitenlandse opsporingsambtenaar wordt in het verband van een
gemeenschappelijke  team dus geen binnenlandse opsporingsambtenaar maar kan
zowel in Nederland (onder voorwaarden) als in zijn land van herkomst als
opsporingsambtenaar optreden. Dit is de grote kracht van de beoogde regeling.

De voorgestelde artikelen 552qd en 552 qe kunnen hier gevoeglijk buiten
beschouwing worden gelaten. 

3.2.3 Besluit

Beziet men nu al hetgeen hiervoor is gezegd over de normering van het justitiële
optreden van buitenlandse politieambtenaren die langere tijd op Nederlands
grondgebied verblijven dan dringen zich verschillende besluiten op.

Naar de inhoud van hun optreden toe bestaat er een groot verschil  tussen
verbindingsambtenaren en projectambtenaren. Anders dan bij de laatstbedoelde
categorie ambtenaren ten aanzien waarvan eigenlijk alleen wordt bepaald  wat zij
niet zijn en niet mogen wordt in het geval van de eerstbedoelde categorie
ambtenaren ook aangegeven – zij het in algemene termen – wat zij wel mogen.
Daarnaast zijn alle verbindingsambtenaren onderworpen aan een en hetzelfde
regime en zijn voor projectambtenaren allerhande regimes in ontwikkeling.  Deze
ongelijkheden zouden met het oog op meer duidelijkhe id omtrent de positie van
projectambtenaren op Nederlands grondgebied voor alle betrokken partijen –
henzelf, Nederlandse politie- en justitieambtenaren, rechters, autoriteiten in het
land van herkomst,  verdachten en getuigen, verdedigers – moeten worden
rechtgetrokken. Praktisch zou  dit kunnen via de uitwerking van een modelovereenk-
omst voor internationale strafrechtelijke bijstand waarbij buitenlandse opsporings-
ambtenaren als projectambtenaren optreden. Gelet op de veelheid van omstandighe-
den waarin projectambtenaren op Nederlands grondgebied actief kunnen zijn moet
een dergelijk model natuurli jk ruimte bieden voor alle mogelijke vormen van
medewerking door zulke ambtenaren aan de opsporing in Nederland. Meer
principieel geredeneerd zou, zoals nu enkel wordt voorgesteld  in het geval van
de gemeensch appelijke onderzoeksteams, voor alle vormen van projec tmatige
samenwerking de verplichting tot het opmaken van een samenwerkingsovereen k-
omst moeten worden neergele gd in het Wetboek van Strafvor dering.

Wellicht zou zelfs moeten worden onderzocht of het niet wenselijk  dan wel
niet noodzake lijk is om in dit wetboek zelf ook aan te geven welke belangrijke
opsporingshandelingen door projectambtenaren onder het wakend oog van de
Nederlandse politie en justitie wel en welke niet mogen worden uitgevoerd en
aan welke eisen deze  ambtenaren daarom minimaal moeten voldoen. En misschien
zou nog wel een stap verder moeten worden gegaan en zou moeten worden erkend
dat projectambtenaren on der voorwaarden – zoals onder de leiding van Nederlandse
opsporingsambtenaren – ook gewoon welbepaalde opsporingsbevoegdheden kunnen
toepassen. Is het onderscheid tussen opsporingshandelingen en opsporingsbevoegd-
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heden in hun geval immers niet alleen flinterdun maar getuigt het ook niet van
een te krampa chtige opvatting van soevereinite it voor het soort geïntegreerde
grensoverschrijdende samenwerking dat in hun geval wordt nagestreefd? Een
dergelijke benadering zou hun positie in elk geval meer op een lijn brengen met
die van buitenlandse opsporingsambtenaren die slechts incidenteel op Nederlands
grondgebied actief zijn. Het optreden van deze laatsten is immers wel inhoude lijk
genormeerd en aan een reeks van eisen gebonden zoals hierna zal blijken.

Waar de wettelijke grondslag en eventueel de inhoudelijke kern van de
hiervoor bedoelde samenwerkingsovereenkomsten moet worden geschapen is in
het licht van het voorstel voor de nationale  regeling van de internationale
gemeenschappelijke  onderzoeksteams niet zo’n moeilijke vraag: in de nieuwe
Eerste Afdeling A van Titel X van het wetboek. Deze afdeling zou moeten worden
uitgebouwd tot het wettelijke kader voor alle vormen van internationale
strafrechtelijke samenwerking waarbij  projectambtenaren langere tijd actief zijn
in de opsporing op het Nederlandse grondgebied. En niet alleen projectambtenaren.
Er valt veel voor te zeggen om de verbindingsambtenaren en met hen de Regeling
2002 ook een plaats te geven in deze nieuwe afdelin g. Zij aan zij met Nederlandse
en buitenlandse opsporingsambtenaren vervullen verbindingsambtenaren immers
ook een steeds belangrijker rol in de opsporing op Nederlands grondgebied. Het
feit dat hun rol geen executieve of operatione le trekken heeft doet hier niets aan
af. In het kader van de tegenwoordige strafrechtelijke internationale samenwerking
zijn ondersteunende en coördinerende taken zeker zo belangrijk als uitvoerende
taken. Daarenboven zou de encadrering van deze vorm van ondersteunende
samenwerking in het Wetboek van Strafvordering niet alleen de transparan tie van
de organisatie  van deze samenwerking vergroten maar ook de overkoepelende
functie van dit wetboek op het terrein van de opsporing zeer ten goede komen.

3.3 Het justitiële optreden van ambtenaren die incidenteel op Nederlands
grondgebied verkeren

Bij de bespreking van de opeenvolgende verdragsrechtelijke kaders waarbinnen
het kan komen tot incidenteel – gebonden aan een enkele strafzaak – justitieel
optreden van buitenlandse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied,
is gebleken dat het scala aan mogelijkheden steeds meer uitbreidt.  Gaat het in het
Benelux Verdrag 1962 in beginsel nog alleen om de grensoverschrijdende
achtervolging, in de Schen gen Overeen komst 1990  komen daa r de grensoverschrij-
dende observatie  en de grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering bij, in de
EU Overeenkomst 2000 de grensoverschrijdende infiltratie, en in het tweede
protocol bij het Europees Verdrag 1959 en het VN Verdrag 2000 is er de
grensoverschrijdende getuigenbescherming aan toegevoegd. Daarenboven vragen
zowel de EU Overeenkomst 2000 als het tweede p rotocol bij he t Europees Verdrag
1959 om een ruimha rtige acceptatie  van de aanwezighe id van buitenlandse
opsporingsambtenaren bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken. Afgezet tegen
de bestaande regelingen voor speciale  vormen van internationale samenwerking
waarbij  buitenlandse opsporingsambtenaren incidenteel worden ingezet op
Nederlands grondgebied, laat deze opsomming zien dat de wetgever in de nabije
toekomst nog een taak te wachten staat: de twee laatstgenoemde vormen van
samenwerking zijn tot op dit moment niet opgenomen in enig wetgevingstraje ct.



Bijzonder deel De normering van het justitiële optreden

112 Kamerstukken II 1991/92, 22 140, nr. 12, p. 64.
113 Kamerstukken II 1990/91, 22 140, nr. 3, p. 28-29.

327

De vormen van samenwerking, die bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering
wel zijn genormeerd, zijn de achterv olging, de observatie, de gecontroleerde
aflevering en de infiltratie. Hierna zullen we ons dan ook goeddeels  tot de
bespreking van hun normering beperken.

In dit rijtje van samenwerkingsvormen is de grensoverschrijdende achtervol-
ging in zekere zin een vreemde eend in de bijt omdat het hier niet gaat om een
bijzondere opsporingsbevoegdheid  zoals in het geval van de drie andere methoden,
en ook niet om een bevoegdhe id die kan worden uitgeoefend op verzoek van een
andere Partij bij de Schengen Overeenkomst 1990. Zij zal hierna dan ook apart
worden behandeld, en wel als eerste omdat zij ook de oudste  officiële vorm van
grensoverschrijdende strafrechtelijke bijstand is. Daarna zullen de andere drie
vormen van samenwerking worden besproken. In die zin dat eerst zal worden
nagegaan hoe zij in het algemeen zijn genormeerd en vervolgens welke specifieke
regelingen voor hen gelden. Omdat buitenlandse opsporingsambtenaren nogal
eens een rol spelen bij de toepassing van infiltratie en deze bijzondere opsporings-
methode nu eenmaal veel losmaakt in de rechtbanken kan er in dit geval ook beroep
worden gedaan op enige jurisprudentie. 

3.3.1 De normering van de grensoverschrijdende achtervolging

Bij de implementatie van de  Schengen O vereenkomst 1990 riep  de grensoverschrij-
dende achtervolging (artikel 41) – in tegenstelling tot de grensoverschrijdende
observatie  – in het Parlement niet of nauwelijks vragen op. De regering beklem-
toonde op verzoek van verschillende partijen wel dat de regeling in artikel 41,
evenals  die in artikel 40, er in de eerste plaats toe dient om ‘de belangen van de
staten bij de handhaving van hun nationale soevereiniteit te beschermen. De landen
leggen daarmee vast onder welke omstandigheden zij een executief optreden van
een vreemde ambtenaar op hun grondgebied dulden’.112 Verder wees zij erop dat
in artikel 41, lid 6, welbewust de bevoegdheid van vrijheidsbeneming was
geschapen voor die gevallen waarin de Partij op wier grondgebied de achtervolgde
persoon is aangehouden geen rechtsmacht kan uitoefenen ten aanzien van
betrokkene, en dat met het oog op de uitvoering van dit artikel een aanvulling op
artikel 54 Sv was voorzien met een bepaling die is toegespitst op de bevoegdhe id
tot aanhouding van de grensoverschrijdende opsporingsambtenaa r.113

Die bepaling is artikel 54, lid 4, geworden dat zegt dat een bevoegdhe id tot
aanhouding buiten het geval van ontdekking op heterdaad toekomt aan een persoon
in de openbare dienst van een vreemde staat die op door het volkenrecht toegelaten
wijze grensoverschrijdend het achtervolgingsrecht in Nederland uitoefent,  onder
de verplichting ten aanzien van de aangehoudene te handelen als omschreven in
het derde lid (hem onverwijld  voor de officier van justitie of een van diens
hulpofficieren leiden).

In de memorie  van toelichting bij het voorstel van wet to t wijziging van onder
meer het Wetboek van Strafvordering werd uitgelegd  waarom voor deze buiten-
heterdaad -constructie  werd gekozen. Dit is hoofdzake lijk een gevolg van het feit
dat artikel 41 niet alleen betrekking heeft op grensoverschrijdende achtervolging
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in het geval van ontdekking op heterdaad. In het geval dat er wel van een echte
‘hot pursuit’  sprake is, zou volgens de genoemde memorie  van toelichting de
achtervolgende ambtenaar immers reeds bevoegd  zijn de verdachte  aan te houden
op grond van artikel 53, lid 1, Sv (‘In geval van ontdekking op heeter daad is ieder
bevoegd  den verdachte  aan te houden’). 114 Dit is ook de reden waarom niet reeds
bij de implementa tie van het Benelux Verdrag 1962 werd voorzien in een
aanvulling op artikel 53 of 54 van het Wetboek van Strafvor dering.  Dit verdrag
kent in artikel 27 immers enkel de echte ‘hot pursuit’.

De bevoegdhe id tot grensoverschrijdende achtervolging is – naar ons oordeel
ten onrechte  – niet het voorwerp geweest van verdere regelgevin g. Ook hier lijkt
de wetgever namelijk het spoor bijster te zijn geweest.  Met ‘verdachte’ in art. 53
Sv is immers uitsluitend bedoeld  de persoon die vermoede lijk een strafbaar feit
heeft begaan dat naar Nederlands recht strafbaar is en dat in Nederland kan worden
vervolgd. Het doel van de aanhouding moet daarbij ook zijn het nemen van
strafvorderlijke beslissingen door Nederlandse autoriteiten. Met dit alles verdraa gt
zich niet dat een ieder aan art. 53 Sv het recht kan ontlenen om voor welk in het
buitenland strafbaar gesteld feit dan ook, ten behoeve van overbrenging van die
persoon naar welk buitenland dan ook, een persoon van zijn vrijheid te beroven.115

3.3.2 De normering van het optreden van buitenlandse politieambtenaren bij
de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden

Dit is, zoals al werd aangegeven in III.1., heel anders bij de toepassing van de
bijzondere opsporingsbevoegdhe den met beh ulp van bu itenlandse  politieambtena-
ren. Hier bestaat er immers niet alleen een uitvoerige wettelijke regeling met
betrekking tot deze bevoegdheden zelf – wat houden zij in, onder welke
voorwaarden kunnen zij worden toegepast, hoe wordt hun toepassing gecontroleerd
– maar zijn er in aanvulling hierop ook nog belangrijke regelingen gemaakt voor
hun toepassing door buitenlandse opsporingsambtenaren. Hun inzet in dit verband
is generiek niet alleen onderworpen aan het Besluit 1999 maar in het verlengde
hiervan ook aan de Aanwijzing 2000. En bovendien zijn er nog richtlijnen van
de minister van Justitie en het College  van Procureurs-generaal waarin specifieke
aspecten van de uitvoering van deze opsporingsbevoegdheden aan de orde komen.
Het spreekt welhaast voor zichzelf dat wij ons hier zullen beperken tot een
bespreking van de laatstbedoelde besluiten en regelingen.

Bij dit complex aan bepalingen moet goed in de gaten worden gehouden dat
zij in het algemeen zowel slaan op de situatie waarin een van de onderhavige
bevoegdheden door een buitenlandse opsporingsambtenaar wordt toegepast op
verzoek van het buitenland ten behoeve van een buitenlands opsporingsonderzoek
als op de situatie waarin dit gebeurt ten behoeve van een Nederlands of een
gecombineerd Nederlands-buitenlands onderzoek. In dit laatste geval wordt er
gewoonlijk  (ook) een rechtshulpverzoek gericht aan een andere Partij of die andere
Partij met de vraag om medewerking bij de uitvoering van observatie, infiltratie
of gecontroleerde aflevering in een bepaalde Nederlandse strafzaak door inzet
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van een (of meerdere) van haar opsporingsambtenaren. En het is in het Besluit
1999 en de Aanwijzing 2000 waarin de algemene eisen zijn geformuleerd waaraan
die opsporingsambtenaar in de drie gevallen moet voldoen. Bij het vorenstaande
moet wel worden aangetekend dat de wat ouderwetse driedeling in rechtshulpver-
zoeken te simpel is geworden om de tegenwo ordige werkelijkheid  en het huidige
belang van de wederzijdse strafrechtelijke bijstand te kunnen vatten. Ten eerste
mag niet uit het oog worden verloren dat een buitenlands rechtshulpverzoek ten
behoeve van een buitenlands onderzoek in Nederland als vanzelf een vervolg kan
krijgen in een Nederlands strafrechtelijk  onderzoek op Nederlands grondgebied.
En de kans dat dit gebeurt is tegenwoordig groter dan vroeger. Niet alleen vanwege
de internationalisering van de zware misdaad maar ook omdat de uitvoering van
buitenlandse rechtshulpverzoeken vandaag de dag meer en meer wordt beschouwd
als een welkome bron van informatie  over criminele  activiteiten in eigen land en
niet meer enkel als een extra belasting voor politie en justitie. De Nederlandse
rechter heeft hier in beginsel trouwens ook geen enkel probleem mee.116 Ten tweede
moet in aanmerking worden genomen dat, ook al krijgt een buitenlands rechtshulp-
verzoek niet onmiddellijk een vervolg in eigen strafrechtelijk onderzoek, Nederland
toch nog wel een groot belang kan hebben bij de uitvoering ervan. Juist door de
internationalisering van zware misdaad is de do eltreffende opsporing en vervolging
van grensoverschrijdende misdadigers door het buitenland in toenemende mate
ook in het belang van Nederland zelf.

Alvorens de algemene eisen te bespreken waaraan buitenlandse opsporings-
ambtenaren moeten voldoen en daarna nog per bevoegdhe id kort in te gaan op
sommige  specifieke kwesties betreffende de normering van haar toepassing door
een buitenlandse opsporingsambtenaar is het bovendien van belang om op te
merken dat de naamgeving van de betrokken bevoegdheden in de onderhavige
verdragen en in de Nederlandse strafvordering niet parallel loopt. De aanda chtige
lezer heeft dit natuurlijk  reeds opgemerkt. In de verdragen is sprake van observatie,
infiltratie en gecontroleerde afleve ring. De Nederlandse strafvordering kent
daarentegen naast observatie  en gecontroleerde aflevering zowel de infiltratie (in
enge zin) als de pseudo-koop, de pseudo-dienstverlening en de stelselm atige
inwinning van informatie. Deze laatste drie bevoegdheden vallen evenwel ook
allemaal binnen het bereik van de term infiltratie zoals die wordt gebezigd  in de
EU Overeenkomst 2000.117

In aansluiting op het vorenstaande moet er tenslotte op worden gewezen dat
de Nederlandse strafvordering als gevolg van de IRT-affaire de gecontroleerde
aflevering slechts kent als een uitzondering op het verbod op doorlaten zoals dit
is geformuleerd in artikel 126ff Sv. Zodoende bestaat er evenwel geen direct
positief Nederlands equivalent van de gecontroleerde aflevering zoals die voorkomt
in de Schengen Overeenkomst 1990 en de EU Overeenkomst 2000. Omdat de
grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering evenwel bij uitstek een methode
is bij de uitvoering waarvan dikwijls ook buitenlandse opsporingsambtenaren aan
te pas komen – hoe zou men in menig geval anders het internationaal transport
van de betrokken voorwerpen onder controle kunnen houden? – kan hierna de
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eventuele  normering van hun optreden in dit verband op Nederlands grondgebied
niet buiten beschouwing worden gelaten. 

3.3.2.1 De algemene voorwaarden voor de inzet van een buitenlandse opspo-
ringsambtenaar

Het Besluit 1999 heeft wat de inzet van buitenlandse politieambtenaren alleen
betrekking op observatie  en infiltratie (in ruime zin) en niet op de gecontroleerde
aflevering of de getuigenbescherming. Hier wreekt zich dus d irect al de disc repantie
tussen de Nederlandse wetgeving en de onderhavige verdragen op dit punt.

Voor zover het gaat om de twee eerstgenoemde bevoegdhe den wordt in artikel
5, lid 1, bepaald  dat een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat kan
worden belast met de uitvoering van een bevel tot observatie, infiltratie, pseudo-
koop of pseudo-dienstverlen ing of tot stelselmatige inwinning van informatie ind ien
hij voldoet aan twee voorwaarden: enerzijds in die vreemde staat beschikt over
de bevoegdhe id tot opsporing van strafbare feiten en anderzijds beschikt over de
kennis en vaardigheden, nodig voor de uitvoering van het bevel. In lid 2 wordt
het aan het KLPD toevertrouwd om de geschiktheid van de betrokken opsporings-
ambtenaar te beoordelen. De officier van justitie moet volgens lid 3 zelf beoordelen
of de ambtsinstructie waaraan die ambtenaar is gebonden , ter zake van de  uitvoering
van een bevel niet verenigbaar is met het in Nederland geldende recht.

In artikel 6 wordt een aantal nadere eisen gesteld aan die opsporingsambtenaar
wil hij kunnen worden ingezet bij de toepassing van de genoemde bevoegdheden.
Hij moet zich vooraf namelijk verbinden aan de volgende voorwaarden:
– gedurende zijn optreden is hij gebonden aan het in Nederland geldende recht;
– hij is verplicht te getuigen indien hij door de Nederlandse autoriteiten hiertoe

wordt opgeroepen;
– gedurende de periode waarin hij het bevel uitvoert is hij gehouden de

aanwijzingen van de Nederlandse opsporingsautoriteiten op te volgen;
– hij doet verslag van zijn optreden op Nederlands grondgebied aan de

Nederlandse opsporingsautoriteiten;
– en hij is op Nederlands grondgebied niet bevoegd  dwangmiddelen of andere

bijzondere opsporingsmethoden toe te passen dan genoemd in het bevel.

En lid 2 voegt hieraan toe dat, als het gaat om een bevel tot infiltratie, de betrokken
opsporingsambtenaar wordt begeleid door een begeleider van een infiltratieteam.

In de toelichting op dit besluit wordt wel duidelijk dat de meeste problemen
spelen bij de inzet van een buitenlandse politie-infiltrant. Van belang in deze
toelichting is in dit verband met name dat ook voor zulk een infiltrant het zogeheten
Tallon-criterium geldt en dat, als hij/zij moet getuigen op de terecht zitting, er in
overleg beschermende maatregelen kunnen worden getroffen teneinde zijn/haar
identiteit af te schermen. Verder kan worden aangestipt dat waar ervan wordt
uitgegaan dat een buitenlandse opsporingsambtenaar geen proces-verbaal kan
opmaken van zijn inzet, dit dient te gebeuren door een Nederlandse opsporings-
ambtenaar die het relaas van betrokkene aanhoor t.

Deze algemene en bijzondere voorwaarden voor de inzet van buitenlandse
opsporingsambtenaren zijn ook geïncorporeerd in de Aanwijzing 2000. Hierom
spreekt het welhaast voor zich da t deze aanwijzing van het College van Procureurs-
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generaal op het vlak van de observatie en de infiltratie geen andere algemene
richtsnoeren bevat die hier niet uit het oog mogen worden verloren. Zij voegt op
dit punt alleen enige voorschriften en aandachtspunten toe met betrekking tot de
behandeling van buitenlandse rechtshulpverzoeken door leden van het openbaar
ministerie. Zo bijvoorbee ld dat het aan de officier van justitie is om te bepalen
of een bepaalde observatiea ctie vanuit het buitenland op Nederlands grondgebied
kan worden voortgezet door het betrokken buitenlandse team of dat zij moet worden
overgenomen door een Nederlands observatiete am. Verder wordt er terecht op
gewezen dat een buitenlands rechtshulpverzoek inzake observatie  of infiltratie
ook kan worden uitgevoerd zonder dat er een verdragsbas is aan ten grondslag ligt
(artikel 552oa Sv).

De Aanwijzing 2000 bevat daarentegen in het geheel geen voorschriften waar
het gaat om de inzet van buitenlandse opsporingsambtenaren bij de uitvoering
van een gecontroleerde aflevering of bij de toepassing van getuigenb escher ming.
In relatie tot de getuigenbescherming is dit misschien nog wel te begrijpen omdat
het hier voor Nederlandse begrippen immers niet gaat om een bijzondere
opsporingsbevoegdheid. Met betrekking tot de gecontroleerde aflevering zou dit
als een manco van deze aanwijzing kunnen worden aangemerkt.

3.3.2.2 De aanvullende normering van de grensoverschrijdende observatie

De bevoegdhe id in de Schengen Overeenkomst 1990 tot grensoverschrijdende
observatie  heeft bij de goedkeuring van dit verdrag en bij de bespreking van de
implementa tie ervan in de Nederlandse strafwetgeving in de Tweede Kamer voor
heel wat discussie gezorgd. Bij nogal wat parlementariërs leefden er vragen omtrent
de juiste draagwijdte van deze bevoegdheid, omtrent de praktische uitvoering ervan
op Nederlands grondgebied, omtrent de controle  erop door Nederlandse
gezagsdragers et cetera.118 Belangrijk hier is vooral dat de regering in deze discussie
steeds weer heeft beklemtoond dat buitenlandse politieambtenaren die in het kader
van een observatiea ctie de Nederlandse grens overkomen ‘veronder steld worden
actief strafvorderlijk  op te treden’ en – uitgaande van het geval dat de actie
plaatsvindt op verzoek van het buitenland – ‘bezig zijn met de aanwending van
de ‘penal enforcement power’ van de andere Overeenkomstsluitende Partij op
het grondgebied van Nederland’. 119

De nadere regelgeving betreffende grensoversc hrijdende observatie  heeft
ook goeddeels  betrekking op het geval waarin er sprake is van hetzij een
buitenlands rechtshulpverzoek betreffende een observatiea ctie op Nederlands
grondgebied hetzij een binnenlands rechtshulpverzoek aangaande zulk een actie
in het buitenland. Dergelijke casus treft men ook wel in de jurisprudentie aan.
Blijkens deze sporadische gevallen zorgt de bestaande  regelgeving niet voo r (grote)
juridische problemen.120 Belangrijke voorwaarden daartoe zijn enerzijds dat het
optreden van de buitenlandse opsporingsambtenaren ‘genoegzame grondslag’ vindt
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121 Zie de conclusie van advocaat-generaal Fokkens in HR, LJN-nr.: AD 8948, zaaknr.: 01593/01,
d.d. 2 april 2002, en de conclusie van advocaat-generaal Wortel in HR, LJN-nr.: AE 8923,
zaaknr.: 02173/01B, d.d. 10 december 2002. De situatie ligt natuurlijk heel anders wanneer
Nederlandse opsporingsam btenaren (al dan niet onrechtmatig) observeren in het buitenland.
Zie NJ, 2000, 539 en Rechtbank Amsterdam, LJN-nr.: AB 0175, zaaknr. 13/129316-99, d.d.
21 februari 2001. 

122 Zie de Regeling voor de uitvoering van rechtshulpverzoeken tot grensoverschrijdende observatie
van juli 1997 en de aanvullingen hierop, zoals gepubliceerd op de website van het openbaar
ministerie.  Zie in dit verband ook artikel 7 van het Besluit technische hulpmiddelen  bijzondere
opsporingsbevoegd heden dat betrekking heeft op het gebruik van zulke middelen die in het
buitenland door de buitenlandse autoriteiten op of aan vervoermiddelen  zijn aangebracht (Stbl.
1999, 547).

123 Stcrt. d.d. 11 januari 2000, nr. 7, p. 8.
124 Vanzelfsprekend wordt in deze bijdrage voorbijgegaan aan de inzet van buitenlandse

burgerinfiltranten  op Nederlands grondgebied. Zie in dit verband de brief van de minister van
Justitie d.d. 10 maart 2003 aan de Tweede Kamer over burgerinfiltratie en terrorismebestrijding.
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in een of meer rechtshulpverzoeken en anderzijds dat de Nederlandse soevereiniteit
door hun optreden niet in het gedrang is gebracht. 121

Aan het geval waarin een bepaalde observatiea ctie een onderdeel vormt van
een Nederlands-buitenlands onderzoek of het geval waarin een buitenlands
observatieteam op verzoek van Nederland op Nederlands grondgebied in een
Nederlandse strafzaak acteert,  wordt in deze regelgeving zelf voorbijgegaan.122

In de jurisprude ntie komt men de twee laatstgenoemde gevallen niet tegen.

3.3.2.3 De aanvullende normering van de infiltratie

De infiltratie is een onderwerp  dat door verschillende regelingen wordt bestreken.
In dit verband is evenwel de voornaam ste de Regeling infiltratieteams van januari
2000.123 Deze regeling zelf spreekt niet met zoveel woorden van buitenlandse
opsporingsambtenaren die – op welke titel dan ook – w orden ingezet op Nederlands
grondgebied. Uit de toelichting kan evenwel worden opgemaakt dat bij de opmaak
van deze regeling – die moet worden gelezen in samenhang met het Besluit 1999
– wel degelijk rekening is gehouden met die situatie. In de toelichting bij artikel
3 dat betrekking heeft op het landelijk infiltratieteam wordt aangegeven dat dit
team oorspron kelijk werd opgericht voor de uitvoering van internationale
rechtshulpverzoeken op het terrein van de infiltratie en dat hierbij werd gedacht
aan twee gevallen: de uitvoering van een buitenlands rechtshulpverzoek door
Nederlandse infiltranten (waarbij  in het midden wordt gelaten of dit enkel slaat
op hun inzet op Nederlands grondgebied of ook op hun inzet buiten Nederland)
en de begeleiding van buitenlandse (burger)infiltranten die op basis van een door
de Nederlandse officier van justitie gegeven bevel op Nederlands grondgebied
optreden (waarbij het niet duidelijk wordt gemaakt is of dit enkel slaat op hun
inzet in het kader van een Nederlandse strafzaak of ook op hun inzet hier ten
behoeve van een buitenlandse strafzaak of op hun inzet in een gecombineerd
Nederlands/buitenlands onderzoek). Verder wordt in de toelichting bij artikel 4
vermeld dat de Afdeling Nationale  Coördina tie Politiële Informatie  (ANCP I) van
het KLPD is belast met de beoordeling van buitenlandse opsporingsambtenaren
wanneer het voornemen bestaat deze ambtenaren op Nederlands grondgebied te
belasten met de uitvoering van een bevel tot infiltratie.124
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125 Hierbij kan worden gedacht aan de Regeling financieel  beheer van met infiltratie en store-fronts
gegenereerde ontvangsten  van juli 1998 en de Circulaire aanhoudings- en ondersteunings eenhe-
den van jubi 1999, beide te vinden op de website van het openbaar ministerie.

126 Eveneens te vinden op de website van het openbaar ministerie.
127 Strafzaken  met buitenlandse infiltranten die zich op de Nederlandse Antillen hebben afgespee ld

blijven dus buiten beschouwing (zie NJ 1997, 371). En evenzo strafzaken  waarin een
Nederlandse politie-infiltrant in het buitenland heeft opgetreden (zie NJ, 2000, 106 en 107),
of waarin een buitenlandse politie-infiltrant ten behoeve van een Nederlands onderzoek in
het buitenland wordt ingezet (Rb Dordrecht, LJN-nr.: AB 1863, zaaknr. 11.006040/99, d.d.
29 mei 2001). 

128 Hier wordt gedoeld op een vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 14 juni 2002 en een vonnis
van de Rechtbank Zwolle d.d. 11 februari 2003. Zie in dit verband overigens een van de als
altijd doorwrochte noten van T. Schalken  bij NJ 2000/107.
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Deze organisatorische regeling spreekt zich – evenmin  als andere relevante  rege-
lingen125 – verder niet uit over de normering van hun optreden wanneer zij zulk
bevel uitvoeren. Dit geldt eigenlijk ook voor het Instellingsbeslu it centrale  toet-
singscommis sie van december 1994.126 Hierin wordt wel gezinspeeld  op normen
die worden aangele gd bij de beoordeling van infiltratie acties, in het bijzonder
met termen als ‘een groot afbreukrisic o’, ‘de veiligheidsaspecten van personen’,
maar hoe die normen uitwerken in relatie  tot de normering van het optreden van
infiltranten blijft duister. Ook wanneer het gaat om buitenlandse politie-infiltran ten
want die bestaan voor dit besluit klaarblijkelijk wel. Kennelijk  vindt deze concre-
tisering van geval tot geval plaats, afhankelijk  van de concrete  omstandigheden.

In het verlengde van het voorgaande moet erop worden gewezen dat in (de
parlementaire discussie  over) het voorstel van wet tot goedkeuring van de EU
Overeenkomst 2000 en in het daarbijbehorende wetsvoorstel tot wijziging van
het Wetboek van Strafvordering et cetera geen punt wordt gemaakt van buitenlandse
politie-infiltranten die hetzij op verzoek van het buitenland hetzij op verzoek van
Nederland hetzij op een bilateraal verzoek worden ingezet op Nederlands grond-
gebied.

Al vele jaren is de toepassing van infiltratie in strafzaken een welbekend
strijdpunt in de rechtbanken. Daarvandaan dat er – te rekenen vanaf de Tallon-zaak
– ondertussen heel wat jurisprudentie over deze methode respectieve lijk bevoegd-
heid ligt. Strafzaken waarin buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland als
politie-infiltrant optraden zijn tot op zekere hoogte te traceren in de rechtspraak.127

Beziet men deze vonnissen dan komt men ten eerste tot de conclusie  dat het
feit dat bij toepassing van infiltratie buitenlandse politiefunctionarissen zijn ingezet
er voor de rechter lang niet altijd toe doet. In een aantal vonnissen, zowel in
geruchtmakende als ‘gewone’ strafzaken, wordt er niet of nauwelijks ingegaan
op het feit dat het om een of meer buitenlandse politie-infiltranten ging.128 Het
kan zijn dat dit gegeven niet op de een of andere manier werd opgeworpen door
de verdediging en dat de rechter er hierom geen punt van maakte. Belangrijker
is echter naar mijn stellige indruk da t het voor hem in wezen een irrelevant gegeven
is: buitenlandse politie-infiltranten zijn voor hem opsporingsambtenaren zoals
een ander. Dus het enige wat de rechter in dit geval doet is nagaan of er van
infiltratie – met behulp  van buitenlandse (politie-)infiltranten – sprake is geweest
en vervolgens toetsen of de infiltratie werd toegepast conform de criteria die
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129 Vergelijk NJ 1980, nrs. 355-356; NJ 1991, nr. 365; HR, LJN-nr.: AE 9069, zaaknr.: 00511(02),
d.d. 4 februari 2003 (in het bijzonder  ook de zeer uitvoerige conclusie van advocaat-generaal
Machielse); HR, LJN-nr.: AD 9222, zaaknr.  02538/00, d.d. 12 februari 2002 (met een al even
uitvoerige conclusie van advocaat-generaal Wortel); Rechtbank Rotterdam, LJN-nr.: AE 4239,
zaaknr.: 10/1500-99 en 10/150010-99 (II), d.d. 14 juni 2002; Rechtbank Breda, LJN-nr.: AD
9165, zaaknr.: 004217-99, d.d. 4 februari 2002.

130 NJ 2000, nr. 538, met nt Sch. Een soortgelijk conflict heeft zich in 2000 voorgedaan bij de
Rechtbank Rotterdam in een omvangrijke zaak van de verspreiding van vals geld waarin een
Duitse politie-infiltrant tesamen met Nederlandse politie-infiltranten was opgetreden. Zie
Rechtbank Rotterdam, LJN-nr.: AA 9423, zaaknr.: 10/000005-98, d.d. 22 december  2000.

131 Vonnis Rechtbank Utrecht, Parketnr.: 022551-00, d.d. 18 april 2001.
132 In dit verband spelen met name ook de verhalen over (eventuele) Amerikaanse infiltratie-acties

op of rondom het Nederlands grondgebied, al dan niet met behulp  van burgers. Zie onder meer
M. Husken  en F. Vuijst, XTC-smokkel, Amsterdam: Uitgeverij M 2002, p. 124-137, 159-180.
Voor de doorwerking van deze verhalen in uitleveringsprocedures, zie HR, LJN-nr.: AB 3325,
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daarvoor in het Nederlandse recht gelden. En dit is eigenlijk al het geval sinds
de Tallon-zaak.129

Wat – ten tweede – onder omstandigheden wel voor problemen kan zorgen
is het horen van buitenlandse politie-infiltranten die op Nederlands grondgebied
in een Nederlandse strafzaak werden ingezet, ook als wordt toegezegd  dat er zal
worden zorggedragen voor voldoende afsche rming. Blijkens mijn zeglieden vormt
de Nederlandse eis in het Besluit 1999 dat buitenlandse politie-infiltranten bereid
moeten zijn om te getuigen als zij daartoe door de bevoegde justitiële autoriteiten
worden opgeroepen somtijds een groot struikelblok in de besprekingen over hun
mogelijke inzet. En als daar in beginsel overeenstemming over bestaat kan het
toch nog wel eens helemaal mislopen in de uitvoer ing. Dit is onder meer gebleken
in een ‘Groningse’ zaak waarin het openbaar ministerie  niet ontvankelijk  werd
verklaard door het Gerechtshof te Leeuwarden ofschoon de Duitse autoriteiten
zich bereid hadden verklaard om ter zitting de gang van het gehele onderzoek te
komen toelichten. De Hoge Raad vernietigde hierom trouwens deze uitspraak.
In dit soort zaken wreken zich belangrijke verschillen in wetgeving en rechtsprak-
tijk tussen de samenwerkende landen.130

In de derde plaats heeft zich in de voorbije jaren een zaak voorgedaan waarin
de rechtbank Utrecht oordeelde dat de Belgische politie en justitie verantwoordelijk
moesten worden gehouden voor het optreden van een Belgische informant – geen
politieambtenaar dus maar een burger – op Nederlandse grondgebied dat materieel
kon worden aangemerkt als ‘s telselmatige inwinning van informatie’. De rechtbank
Utrecht vond dat hier niet alleen sprake was van een ernstig vormverzuim  omdat
er geen schriftelijke overeenkomst met de betrokken informant/ infiltrant was
gesloten maar ook dat er sprake was van schending van de Nederlandse soevereini-
teit omdat er van Belgische zijde ‘activiteiten zijn ontplooid  zonder medeweten
en zonder toestemming van de bevoegde Nederlandse autoriteiten’. De verdachte
werd wel veroordee ld maar zijn straf werd verminderd met zes maanden om deze
verzuimen te compenseren.131 In dit geval was natuurlijk  geen sprake van het
optreden van een buitenlandse politieambtenaar als politie-infiltrant in een
Nederlandse strafzaak. Hooguit  zou men aan de hand van het dossier de stelling
kunnen verdedigen dat hier een Belgische politieambtenaar een informant gebruikte
om in Nederland stelselmatig maar onrechtma tig informatie  te verzamelen, een
soort van indirecte en illegale infiltratieactie op Nederlands grondgebied dus. Maar
dan gaat men wel over de grenzen heen van het thema dat in deze bijdrage  wordt
behandeld.132 Interessanter is in zekere zin dan ook dat de rechtbank in zijn vonnis
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zaaknr.: 00344/01 u, d.d. 10 juli 2001.
133 In de memorie van toelichting bij het voorstel van wet tot goedkeuring van de Schengen

Uitvoeringsvereenkomst 1990 wordt bij artikel 73 slechts droogweg opgemerkt dat deze
bepaling voortbouwt op het bepaalde in artikel 11 van het VN Verdrag tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Kamerstukken II 1990/91, 22 140, nr. 3, p.
37.

134 Kamerstukken II 2001/02, 28 350 (R1720),  nr. 3, p. 17-18; nr. 4, p. 8. 
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enerzijds teruggreep op het uitgangspunt ‘da t opsporing op Nederlands grondgebied
plaatsvindt door Nederlandse opsporingsambtenaren’ maar anderzijds verwees
naar de artikelen 126g Sv et cetera en het Besluit 1999 als ‘het wettelijk kader
op grond waarvan buitenlandse autoriteiten rechtmatig in Nederland kunnen (doen)
opsporen’.  Want hiermee liet hij er op zijn beurt geen twijfel over bestaan dat
(buitenlandse) opsporingsambtenaren die in het kader van een buitenlandse en/of
een binnenlandse strafzaak op Nederlands grondgebied acteren in het kader van
infiltratie, observatie en gecontroleerde aflevering hier aan opsporing doen en
dus moeten worden beoorde eld aan de hand van de maatstaven die daarvoor in
dit land gelden.

3.3.2.4 De aanvullende normering van de gecontroleerde aflevering

Anders dan in het geval van de grensoversch rijdende observatie  en ook de
grensoverschrijdende achtervolging bleef de grensoverschrijdende gecontroleerde
aflevering bij de bespreking van de goedkeuring van de Schengen Overeenkomst
1990 door het Parlement onbesproken. Zeker in het licht van wat er in het kader
van de IRT affaire allemaal is gezegd over ‘afleveren’ en ‘doorleveren’ komt dit
hoogst eigenaardig over. Maar ook voor de tijd van deze affaire was natuurlijk
wel bekend dat er aan gecontroleerde afleveringen allerlei haken en ogen zitten.
Hierom is het eigenlijk onbegrijpelijk  dat deze bijzondere opsporingsmethode
volstrekt buiten beschouwing is gebleven bij de bespreking van de Schengen
Overeenkomst 1990 in de Tweede en Eerste Kamer.133

In de lopende parlementaire bespreking van de EU Overeenkomst 2000
worden er eigenlijk ook niet veel worden vuilgemaakt aan de gecontroleerde
aflevering. In de Memorie van Toelichting bij het voorstel van wet tot goedkeuring
van deze overeenkomst wordt slechts aangegeven dat de regeling in artikel 12
identiek is aan de regeling in artikel 73 van de Schengen Overeenkomst 1990,
met dien verstande dat zij niet is beperkt tot drugdelicten, en dat de uitvoering
van een gecontroleerde aflevering geheel en al wordt beheerst door het nationale
recht van de aangezoch te staat. Er wordt verder in het geheel niet gerept van enige
noodzaak om de gecontroleerde aflevering niet langer te blijven te zien als een
uitzondering op het doorlatingsverbod maar als een zeer gebruikelijke opsporings-
methode die – al was het maar als uitvloeisel van de EU Overeenkomst 2000 –
in het Wetboek van Strafvordering op voet van gelijkheid dient te worden
behande ld met de observatie  en de infiltratie. En dus ligt het voor de hand dat dit
ook niet wordt voorgesteld  in het bijbehorende voorstel van wet tot wijziging van
het Wetboek van Strafvor dering.  Van de kant van de Tweede Kamer is hier
overigens ook niet op aangedrongen.134

Gegeven deze stand van zaken hoeft eigenlijk nauwelijks nog gezegd dat
de rol van buitenlandse opsporingsambtenaren in vormen van gecontroleerde
aflevering die zich (ook, gedeeltelijk) op Nederlands grondgebied afspelen, in
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het geheel niet aan de orde word t gesteld in de zojuist besproken stukken. Ditzelfde
geldt overigens voor de (gepubliceerde) jurisprudentie. Ook hierin komen zij niet
voor. 

3.3.3 Besluit

Wanneer men in samenhang bezie t hoe het op treden van  buitenlandse politieamb te-
naren op Nederlands grondgebied in het kader van grensoverschrijdende
achtervolging, grensoverschrijdende observatie en grensoverschrijdende infiltratie
verdragsrech telijk en wettelijk is genormeerd dan kan worden geconcludeerd  dat
voor deze drie vormen van grensoverschrijdend justitieel optreden de normering
niet het grote probleem niet vormt. Zowel deze bevoegdheden zelf als hun
toepassing door buitenlandse opsporingsambtenaren zijn onderworpen aan een
omvattend samenstel van normen en voorwaarden, eisen en procedures. Hetzelfde
kan niet worden gezegd van de grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering
en de grensoverschrijdende getuigenb escherming. Gegeven de ontwikkeling van
de rechtshulpverdragen in Europa en de rol die buitenlandse politieambtenaren
bij de toepassing van deze methodes/bevoegdheden grensoverschrijdend kunnen
vervullen ontbreekt het op deze beide punten ten onrechte  aan een gelijk(w)aardig
normatief kader. Het niveau van regulering dat voor de drie eerstgenoemde be-
voegdheden geldt zou dus moeten worden doorgetrokken naar de twee laatstge-
noemde methodes/bevoegdheden.

Een zeker zo belangrijke vraag in het raam van het onderhavige onderzoeks-
project is of de inzet van buitenlandse opsporingsambtenaren bij de toepassing
van de hiervoor besproken (bijzondere) opsporingsbevoegdheden op Nederlands
grondgebied – in elk geval wanneer dit gebeurt in het belang van Nederlandse
strafzaken of ten minste van strafzaken waarin Nederland samen met een of meer
andere landen een belangrijk aandeel heeft – niet moet worden weggehaald uit
het kader van de internationale rechtsh ulp en tezamen met het justitiële optreden
van verbindingsambtenaren en projectambtenaren moet ondergebracht in het kader
van de nationale strafvordering, met aanvullende bepalingen omtrent de internatio-
nale samenwerking. In gevallen als deze is het toch immers niet zo dat een buiten-
land op het verzoek van Nederland op eigen grondgebied bepaalde onderzoeksda-
den stelt maar is veeleer het tegendeel het geval: het stelt Nederland opsporings-
ambtenaren ter beschikking om op zijn eigen grondgebied in zijn eigen strafzaken
zijn opsporing doeltreffender, zij het altijd naar Nederlandse maatstaven, te kunnen
organiseren. Daarbij komt dat de bijstand die wordt geboden niet alleen ‘bijzonder’
van aard is en hierom in de meeste gevallen inhoude lijk verregaand is genormeerd,
maar dat deze bijstand ook van beslissende betekenis  kan zijn voor de uitkomst
van de (Nederlandse) strafzaken waarin zij wordt benut.  Bovendien mag ervan
worden uitgegaan dat – zoals eerder in deze bijdrage  werd betoogd  – deze vorm
van samenwerking in de toekomst alsmaar veelvuldiger zal plaatsgrijpen met als
gevolg dat de buitenlandse opsporingsambtenaar ook in de sfee r van de ‘bijzondere’
opsporing steeds meer zal inburgeren in Nederland en dus ook in dit opzicht een
reguliere actor hierin wordt waarvan het optreden op een coherente, transparan te
en ook passende manier moet worden ingekaderd in het Wetboek van Strafvorde-
ring wil dit wetboek ook in de toekomst blijven voldoen aan de hoofddoelstelling
die het in Strafvordering 2001 wordt toegedicht.  En tenslotte kan worden aan-
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gevoerd dat in de tegenwo ordige rechtspraak het feit dan een politiefunc tionaris
van vreemde origine is eigenlijk niet meer telt maar wel of zijn optreden voldoet
aan de normen die er in Nederland aan worden gesteld.

Concreet zou deze gedachtegang betekenen dat artikel 552oa Sv alleen geldt
voor gevallen waarin  Nederland op verzoek van een buitenland op het eigen
grondgebied al dan niet met Nederlandse opsporingsambtenaren (bijzondere)
opsporingsbevoegdheden toepast ten behoeve van een strafrechtelijk  onderzoek
dat in dat buitenland loopt. De inzet van buitenlandse opsporingsambtenaren op
Nederlands grondgebied ten behoeve van een geheel of gedeeltelijk Nederlandse
strafzaak wordt los daarvan op een aparte plaats geregeld in het raam van de
internationale samenwerking. Dit zou met zich kunnen brengen dat op die nieuwe
plaats in het Wetboek van Strafvordering – waarbij  wij denken aan art. 127 Sv,
in het verlengde van Titel VA – slechts de wettelijke grondslag wordt geboden
voor het Besluit 1999 en andere besluiten en regelingen. Het is ook denkbaar dat
de voornaam ste eisen die in die regelgeving worden gesteld aan hun inzet daar
worden opgetekend. Dit zou zowel de inzichtelijkheid  van de overkoepelende
functie van het wetboek op het terrein van de Nederlandse strafvordering ten goede
komen als op een bevattelijke manier recht doen aan de complexer wordende
werkelijkheid  van de opsporing vandaag de dag in eigen land. Zelfs zou kunnen
worden overwogen om de definitie van opsporingsambtenaren in art. 127 Sv in
die zin uit te breiden dat opsporingsambtenaren niet alleen personen zijn met de
opsporing belast, maar ook personen in buitenlandse dienst die in de bij de wet
toegestane gevallen de opsporingstaak uitoefenen. Een dergelijke uitbreiding van
deze definitie zou de ‘inburge ring’ van buitenlandse opsporingsambtenaren in
de Nederlandse strafrechtspleging helemaal bezegelen. 

4 Algemeen besluit

Buitenlandse opsporingsambtenaren treden in steeds meer gedaanten op in het
Nederlandse strafrechtelijk onderzoek. Zij vormen hiervan steeds meer een
onvervreemdbaar onderdeel. Dit is het gevolg van een dynamisch samenspel tussen
een groeiende vraag naar allerle i vormen van wederzijdse strafrechtelijke bijstand
en een toenemend aanbod aan internationa le verdragsrechtelijke kaders om aan
deze vraag te voldoen. In het bijzonder de ontwikkeling van de politiële en de
justitiële samenwerking in de Derde Pijler van de EU getuigt van deze dynamiek.
Deze vorm van samenwerking tussen de lidstaten van de EU verandert in hoog
tempo van een zeer formele en rudimentaire vorm van onder linge hulpverlening
tot een heel inhoudelijke en gedifferentieerde vorm van geïntegreerde dienstverle-
ning. De analyse van deze transforma tie in het eerste deel van deze bijdrage  toont
dit duidelijk aan. Het tempo ligt zelfs zo hoog dat heel wat lidstaten, inclusief
Nederland, moeite hebben om die onstuim ige ontwikkeling op alle punten bij te
benen. Bezie de tijd die het kost om belangrijke verdragen te implementeren en
uit te voeren. Denk aan de inhoudelijke discrepan tie tussen bepaalde onderdelen
van die verdragen en de stand van de Nederlandse wetgeving op die punten. En
verlies zeker ook niet uit het oog dat de opgang van de buitenlandse opsporings-
ambtenaar in de Nederlandse opsporing met een ondoorzichtig en gebrekkig
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samenstel van wettelijke bepalingen en uitvoeringsmaatregelen naar vermogen
in het spoor wordt gehouden.

Hierbij sluit aan dat een van de belangrijke doelstellingen van dit onderzoeks-
project erin bestaat bouwstenen aan te leveren voor een coherente  en consistente
maar ook eigentijdse reorganisatie  van het Wetboek van Strafvor dering.  In deze
doelstelling ligt besloten dat in dit wetboek op een evenwichtige en expliciete
wijze recht moet worden geda an aan zowel alle beginselen en gewicht ige belangen
die in de strafvordering aan de orde zijn als aan alle actoren die in de strafprocedure
een belangrijke rol spelen. Zo geredeneerd ontsnapt men niet aan de vraag of ook
de buitenlandse politieambten aar, en zeker die ambtenaar die op Nederlands grond-
gebied in het kader van (geheel of gedeeltelijk) Nederlandse strafzaken deelneemt
aan de opspo ring, niet een meer uitgesproken plaats in het onderhavige wetboek
verdient dan hem op dit ogenblijk is vergund. Naar onze mening is dit zo. Waarom?

In het huidige wetboek wordt internationale rechtshulp nog steeds beschouwd
als een kwestie van uitwisseling van rechtshulpverzoeken waarbij de N ederlandse
overheid  op haar grondgebied iets doet op verzoek van een buitenlandse overheid
en omgekeerd. Langzamerhand heeft – in elk geval in het verband van de EU –
de internationale rechtshulp echter meer en meer het karakter aangenomen van
veelvormige en veelvuldige onderlinge samenwerking op allerlei terreinen, waarbij
buitenlandse politieambtenaren – vaak ook in het belang van Nederland zelf –
in toenemende mate hetzij voor langere tijd volop zijn betrokken bij belangrijke
justitiële projecten ter bestrijding van ernstige  criminaliteit  in ons land hetzij in
concrete omvangrijke opsporingsonderzoeken een cruciale rol spelen bij de toepas-
sing van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Deze vormen van betrokkenh eid
kan men nog moeilijk rangschikken onder de traditionele noemer van internationale
rechtshulp. Daarvoor maken zij een te intrinsiek onderdeel uit van de Nederlandse
opspo ring. Zoals eerder al werd opgemerkt:  de buitenlandse politieambtenaar is
geen vreemdeling meer in de Nederlandse opsporing maar is hierin successievelijk
op allerlei manieren ingeburgerd. Hij is met andere woorden ook een belangrijke
actor geworden in de Nederlandse strafvordering en mitsdien behoort zijn rol
expliciet te worden omschreven in het wetboek dat daarvoor het kader vormt. De
wetgever heeft deze transforma tie van de verhoudingen in de internationa le
strafrechtelijke bijstand ondertussen ook wel ingezien, zoals hiervoor is gebleken.
Waar het gaat om de strafvorderlijke positionering van de gemeenschappelijke
teams wordt in elk geval erkend dat het bij deze teams niet altijd of zonder meer
gaat om internationale rechtshulp, maar soms ook om nationale  strafvordering
en in alle gevallen om internation ale samenwerking die in Titel X een nadere
organisatorische regeling verdient.

Ons afrondend voorstel is om deze gedachtelijn  door te trekken en Titel X
te splitsen in verschillende compartimenten. Ten eerste een  Titel XA, waarin word t
geregeld hoe moet worden omgegaan met buitenlandse verzoeken om rechtshulp
bij de uitvoering waarvan het niet komt tot daadwerkelijk optreden van buitenlandse
politie- (en justitie)ambtenaren op Nederlands grondgebied of, als het daar toch
van komt, dit enkel is ten behoeve van een lopend strafrechtelijk  onderzoek in
het betrokken buitenland. Daarnaast mo et elders in he t wetboek (w ij hebben eerder
gezegd dat art. 127 Sv, Titel VA hiervoor een logische plaats in het Eerste boek
zou kunnen zijn) een zuiver strafvorderlijke grondslag worden neergele gd voor
al die vormen van internationale samenwerking waarbij  het komt tot langdurig
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of incidenteel optreden van zulke ambtenaren op Nederlands grondgebied in het
belang van de opsporing in Nederlandse strafzaken. En ten slotte zou er een derde
compartiment moeten zijn, waarin de meer institutionele of organisatorische
aspecten van de zogenoemde ‘gemeenschappelijke  teams’ een plaats kunnen
krijgen. Dat zou heel goed geregeld kunnen worden in bijvoorbee ld een nieuwe
Titel XB in het Vierde boek. Het voordeel van zulk een aanpassing van het Wetboek
van Strafvordering aan de tegenwoordige en toekom stige realiteit is tweeërlei.
Aan de ene kant zou een dergelijke wijziging passen bij de herinrichting van het
Wetboek van Strafvordering tot een coherent en eigentijds normatief kader voor
de toepassing van het strafrecht op Nederlands territoir. Zij zou met andere woorden
een alsmaar groter wordende tekortkoming van dit wetboek opheffen. Aan de
andere kant zou een dergelijke aanpassing als vanzelf veel meer helderheid
scheppen over de grondslag en de inhoud van de positie van buitenlandse
politieambtenaren in de Nederlandse opsporing, zowel voor de regelmatige actoren
in de strafrechtspleging als voor de relatieve buitenstaanders. Daarenboven moet
worden onderstreept dat een dergelijke aanpak van zaken geheel in de lijn ligt
van het fundame ntele ondersch eid tussen rechtshulp  en strafvordering zoals dit
eerder in het onderhavige onderzoeksproject werd ontwikkeld door Y. Baaijens-van
Geloven (zie de algemene inleiding).

Hoe die nieuwe Titels VA (Eerste boek) en XB (Vierde boek) er precies
zouden moeten uitzien is een vraag die hier niet ten volle kan en moet worden
beantwoord. Begrijpelijkerwijze zijn er twee verschillende opties mogelijk.
Enerzijds zou kunnen worden volstaan met in die nieuwe titels slechts wettelijke
grondslagen te scheppen voor de inschakelijking van buitenlandse politieambtena-
ren op allerlei fronten in de opsporing op Nederlands grondgebied en de verdere
regeling,  de normering ook, van hun inschakeling op te nemen in (koninklijke,
ministeriele  of OM-melijke) uitvoeringsbesluiten. Anderzijds zou een dergelijke
innovatie  kunnen worden aangegrepen om wat meer orde op zaken te stellen en
in die nieuwe titels aan de hand van de bestaande besluiten de eisen te formuleren
waaraan het optreden van buitenlandse opsporingsambtenaren in het algemeen
moet voldoen en in het verlengde hiervan de bestaande regelgeving te coördineren
en te harmoniseren in een enkel uitvoeringsbe sluit. Maar naar welke optie de
voorkeur ook uitgaat, in beide gevallen komt men niet heen om de principiële vraag
of op termijn buitenlandse opsporin gsambtenaren die op Nederlands grondgebied
– met het oog op het nemen van strafvorderlijke beslissingen in Nederland, om
het met de woorden van 132a Sv te zeggen – nauw samenwerken met Nederlandse
opsporingsambtenaren kunnen blijven worden beschouwd als buitenstaanders  die
in de Nederlandse opsporing slechts hand- en spandiensten mogen verlenen, een
soort van politiële gastarbeiders als het ware. Is met andere woorden de tijd niet
aangebroken om minstens na te denken over de vraag of zij ook niet in Nederland
de status van opsporingsambtenaar moeten verwerven en krachtens dit statuut niet
slechts mee mogen werken aan de uitvoering van opsporingshandelingen en
opsporingsbevoegdheden maar ook de beschikking kunnen krijgen over bij hun
operation ele rol passende opsporingsbevoegdheden die zij zelf onder de leiding
en het gezag van de Nederlandse politie en justitie mogen uitoefenen. Brengt  hun
inburgering in de Nederlandse opsporing niet mee dat de invloed van de
soevereinite itsgedachte  in de internationa le samenwerking niet in deze richting
moet worden teruggedrongen? Is het naar de toekomst toe niet aangewezen om
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niet langer zo krampach tig vast te houden aan dit beginsel als nog is gebeurd bij
de wettelijke regeling van de bijzondere opsporingsmethoden?135

Tenslotte  moet worden opgemerkt dat een dergelijke aanpassing van het
Wetboek van Strafvordering ook zou aansluiten op het streven in de EU, neergelegd
in artikel 32 VEU, dat de Raad bepaalt  onder welke voorwaarden en met welke
beperkingen bevoegde autoriteiten op het grondgebied van een andere lidstaat
mogen optreden in overleg en met instemming van de autoriteiten van die staat.
Wanneer men deze bepaling leest als een opdracht om zulke voorwaarden en
beperkingen te omschrijven in een algemene kaderre geling, zoals de Raad zich
al meermaals  zonder succes heeft voorgenomen te doen, dan zou men het ontwerp
van de aanbevolen nieuwe Titels VA (eerste boek) en Titel XB (Vierde boek) in
het Wetboek van Strafvordering kunnen beschouwen als een belangrijke bouwsteen
voor een dergelijke regeling op het niveau van de EU.


