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Het gebruik van Joint Investigation Teams krijgt niet alleen in Nederland steeds meer aandacht, ook in 

Duitsland kijkt men met interesse naar de ontwikkelingen omtrent dit opsporingsinstrument. Dit heeft 

er toe geleidt dat er samenwerking is gevonden met de Deutsche Hochschule der Polizei en dat zij 

hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Zo zijn door onderzoekers van de afdeling Kriminalistik, 

Phänomenbezogene Kriminalstrategie interviews afgenomen van Duitse opsporingsambtenaren en 

konden de uitgewerkte verslagen gebruikt worden voor deze rapportage. Onze dank gaat dan ook uit 

naar Kriminaloberrat Matthias Zeiser, Kriminaldirektor Klaus Welter, en de onderzoekers Linda 

Baschek en Sabine Nowak  voor hun bereidheid tot medewerking aan, en de prettige samenwerking 

in ons eigen ‘gemeenschappelijk onderzoeksteam’. Ten tweede gaat onze dank uit naar alle 

respondenten. Zonder hun bereidwillige medewerking en vrijmoedigheid was dit resultaat niet bereikt. 
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EU  Europese Unie 
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FIOD  Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

GOT  Gezamenlijk/Gemeenschappelijk onderzoeksteam 

IRC  Internationale rechtshulpcentra  

JHT  Joint Hit Team 

JIT  Joint Investigation Team 

KLPD  Korps landelijke politiediensten 
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OM  Openbaar Ministerie 

OT  Observatieteam 

OVC  Opnemen vertrouwelijke communicatie 

PG  Procureurs-generaal 

ROS  Stuurgroep Regionale Opsporing 

TGO  Team Grootschalig Optreden 

VKL  Vaste Kern Leidinggevenden 

Zwacri  Zware en/of georganiseerde criminaliteit 
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Hoofdstuk 1  
Inleiding 

 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding 

In oktober 1999 werd op de Europese Top in het Finse Tampere besloten om de internationale 

politiële en justitiële samenwerking ten aanzien van grensoverschrijdende criminaliteit te 

vergemakkelijken door het instellen van Joint Investigation Teams (JIT). Rationale achter dit besluit is 

dat door opsporingsfunctionarissen uit de betreffende landen fysiek bij elkaar te brengen, 

opsporingsonderzoeken effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Immers, tijdrovende 

rechtshulpverzoeken hoeven niet meer aangevraagd te worden en lokale kennis en contacten zijn 

direct beschikbaar waardoor snelle informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Verder komt een 

gemeenschappelijke doelstelling en een eenhoofdige leiding de coördinatie en de transparantie van 

het onderzoek ten goede. Kortom, praktische samenwerking met minimale juridische rompslomp.1  

In de praktijk bleek dit veelbelovende instrument echter niet zo eenvoudig aangewend te 

kunnen worden als gedacht. Zo werden er bij het opstarten van JITs knelpunten ervaren op juridisch 

gebied, en bemoeilijkten culturele en organisatorische verschillen evenals communicatieproblemen en 

tal van praktische zaken de operationele samenwerking.2 Dergelijke problemen zijn echter niet 

ongebruikelijk bij beginnende internationale samenwerking en de verwachting was dan ook dat deze 

in de loop der tijd verdwijnen zouden als men meer ervaring opdeed met dergelijke teams.  

Hoewel sommige landen regelmatig gebruik maken van JITs, bijvoorbeeld Frankrijk en 

Spanje3, wordt dit instrument in Nederland tot op heden weinig toegepast bij de bestrijding van 

grensoverschrijdende criminaliteit. Dit gegeven vormde aanleiding voor de opdrachtgever, de 

korpschef van Noord-Oost Gelderland mevrouw mr. A. Roelofs, tevens portefeuillehouder 

samenwerking Duitsland in de Raad van Korpschefs, om onderzoek uit te laten voeren waarom er in 

Nederland nauwelijks JITs uitgevoerd worden in gezamenlijkheid met Duitsland. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde van de Politieacademie, in 

samenwerking met de Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. 

 

1.2 Onderzoeksvraag 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Waarom wordt in de opsporingssamenwerking tussen Nederland en Duitsland tot op heden nauwelijks 

gebruik gemaakt van Joint Investigation Teams bij de bestrijding van grensoverschrijdende 

criminaliteit?   

                                                 
1 Schepers, E.W., Joint Investigation Teams: A promising new weapon, in: Graaff e.a. (2004). 
2 Corten-Van der Sande & Martens (2006), Hasselt (2001), Prins (2008), Rijken & Vermeulen (2006), Rijken 
(2005), Willems (2007). 
3 Zie bijvoorbeeld Kapplinghaus (2006). 
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1.3 Onderzoeksmethoden 

Aan de hand van literatuurstudie is een interviewprotocol4 opgesteld waarmee zowel Nederlandse als 

Duitse betrokken justitie- en politiefunctionarissen bevraagd zijn over hun ervaring met en/of 

opvattingen over JITs. In totaal zijn er 28 personen geïnterviewd, 16 aan Nederlandse zijde en 12 aan 

Duitse zijde.5  

Van de 16 Nederlandse functionarissen, betrof het 10 politiefunctionarissen die werkzaam zijn 

in grensregio’s waarvan verwacht mag worden dat zij veelvuldig contact hebben met Duitse 

opsporingsdiensten en/of die ervaring hebben met het uitvoeren van een JIT.6 Het betrof 

functionarissen van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Bovenregionale Recherche 

Noord-Oost Nederland (BRNON) en van de regiokorpsen Gelderland-Zuid, Twente, Drenthe, Limburg-

Zuid, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Binnen justitie, meer specifiek het Openbaar Ministerie 

(OM), zijn 6 functionarissen geïnterviewd die werkzaam zijn bij het landelijk parket (i.e. de 

Nederlandse JIT-expert en JIT-secretaris), arrondissementsparketten, internationale rechtshulpcentra 

(IRC) en bij het Bureau Euregionale Samenwerking (BES). Naast deze interviews is nog gesproken 

met een projectleider van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), een Belgische 

justitiefunctionaris die als liaison officier werkzaam is op het BES, en drie Nederlandse onderzoekers 

die studies hebben verricht naar JITs.  

Aangezien de Deutsche Hochschule der Polizei in Münster eveneens geïnteresseerd is in dit 

vraagstuk, is besloten om samen te werken. Zodoende hebben twee onderzoekers van de vakgroep 

Kriminaloberrat het interviewprotocol gebruikt om Duitse justitie- (2) en politiefunctionarissen (10) te 

interviewen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een voor dit onderzoek interessante deelstaat, 

aangezien deze voor een groot deel aan Nederland grenst en er continue samenwerking plaats vindt 

tussen opsporingsambtenaren aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Om er voor te 

zorgen dat de resultaten bruikbaar waren voor deze studie, heeft een aantal maal afstemming 

plaatsgevonden over het doel van de interviews en de interpretatie van het interviewprotocol. 

 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, zal beschreven worden hoe de ontwikkeling van het JIT-

instrument in Nederland heeft plaatsgevonden. Daarbij worden achtereenvolgens het doel van het 

instrument, de implementatie van de regelgeving en de eerste opgedane ervaringen met het JIT 

behandeld. In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke invloed de Nederlandse opsporingspraktijk heeft 

op het gebruik van JITs. Oftewel, welke keuzes worden er in de praktijk gemaakt om 

grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en welke overwegingen spelen daarbij een rol. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 middels recente ervaringen in beeld gebracht welke ontwikkelingen 

zich ten aanzien van de inzet van JITs hebben voorgedaan. Ter illustratie zullen de opgedane 

ervaringen met het enige Nederlands-Duitse JIT, aan de hand van een interview met twee 

deelnemers, weergegeven worden in hoofdstuk 5. Aansluitend wordt in hoofdstuk 6 beschreven wat 

                                                 
4 Zie bijlage 2 
5 Zie bijlage 1 voor de respondentenlijst. 
6 Deze verwachting is gebaseerd op onder andere de studies van Spapens (2008), Van Daele, Spapens & Fijnaut 
(2008), en Van Daele e.a. (2010). 
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de perceptie van Nederlandse en Duitse opsporingsambtenaren is ten aanzien van de inzet en 

bruikbaarheid van het JIT in de Nederlands-Duitse opsporingscontext. In het laatste hoofdstuk, 

hoofdstuk 7, worden de bevindingen beknopt weergegeven en wordt de centrale vraag beantwoord. 
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Hoofdstuk 2  
De ontwikkeling van het opsporingsinstrument JIT 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zal allereerst beknopt beschreven worden wanneer het JIT als opsporingsinstrument 

is ingesteld en wat daaronder wordt verstaan. Vervolgens zal de JIT regelgeving zoals die in 

Nederland van toepassing is op hoofdlijnen worden besproken. Tot slot zal op basis van bestaande 

literatuur worden beschreven welke JITs tot op heden door Nederland zijn uitgevoerd en welke 

ervaringen daarbij zijn opgedaan. Dit hoofdstuk vormt daarmee de context waarin de bevindingen uit 

‘de praktijk’, welke in het volgende hoofdstuk aan bod komen, geplaatst kunnen worden. 

 

2.1 Beknopte ontstaansgeschiedenis van het JIT 

Hoewel in het Verdrag van Amsterdam (1997) de term ‘joint teams’ al werd genoemd, wordt de 

speciale samenkomst van de Europese Raad in Tampere op 15 en 16 oktober 1999 doorgaans als 

het startpunt van het JIT gezien.7 Tijdens deze Europese Top over de totstandkoming van een ruimte 

van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie (EU), werd namelijk besloten tot het 

instellen van gezamenlijke/gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT), zoals JITs ook wel in de 

Nederlandstalige literatuur aangeduid worden: ‘Bij onderzoeken inzake grensoverschrijdende 

criminaliteit in een lidstaat moet optimaal profijt worden getrokken van samenwerking tussen de 

autoriteiten van de lidstaten. De Europese Raad verlangt dat onverwijld gezamenlijke onderzoekteams 

zoals bepaald in het Verdrag worden ingesteld als eerste stap ter bestrijding van drugshandel, 

mensenhandel en terrorisme. De hiervoor vast te stellen regels moeten het mogelijk maken dat 

vertegenwoordigers van Europol zo nodig ter ondersteuning deel uitmaken van zulke teams.’8 

Dit besluit van de Raad werd op 29 mei 2000 uitgewerkt in artikel 13 van het Verdrag 

betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de EU (EU-RHO).9 

Vanwege het feit dat de ratificatie en het van kracht worden van dit verdrag (en daarmee de JIT-

regeling) door de lidstaten erg moeizaam verliep, besloot de Europese Raad om middels een 

kaderbesluit10 het implementatieproces van de JIT-regeling te versnellen, waardoor lidstaten die het 

verdrag nog niet hadden geratificeerd het JIT-instrument verplicht moesten opnemen in hun nationale 

wetgeving. Hierdoor zijn tussen lidstaten verschillen ontstaan in de rechtsbasis die zij hanteren voor 

het JIT; zo verwijzen landen naar het EU-RHO (die overigens 23 augustus 2005 van kracht werd), 

                                                 
7 Zie Block (2011) voor een uitvoerige beschrijving hoe het idee voor JITs is ontstaan naar aanleiding van de 
ervaringen van Gemeinsame Ermittlunggruppen in Duitsland en hoe dit vervolgens zijn uitwerking heeft gekregen 
in Europese regelgeving. 
8 Bron: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/nl/ec/00200-r1.nl9.htm, geraadpleegd 
op 23 mei 2011. 
9 ‘Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lidstaten van de Europese Unie’, 
artikel 13 en volgende (2000/C 197/01 – 29 mei 2000). 
10 ‘Framework Decision on Joint Investigation Teams’, (OJ L 162 - 20 juni 2002). 
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terwijl anderen speciale wetgeving of bepalingen hebben ontwikkeld. Het Kaderbesluit wordt 

opgeheven zodra het EU-RHO door alle lidstaten is geratificeerd. Eind 2010 hadden alleen Italië en 

Griekenland dit nog niet gedaan.11 Onder een JIT wordt, in navolging van artikel 13 van het EU-RHO, 

het volgende verstaan: 

 

De bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten kunnen onderling overeenkomen 
een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen voor een bepaald doel en voor 
een beperkte periode, die in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, om 
strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren in een of meer van de lidstaten die het team 
instellen. De samenstelling van het team wordt in de overeenkomst vermeld.  
Een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan worden ingesteld in het bijzonder 
wanneer:  
a. het onderzoek van een lidstaat naar strafbare feiten moeilijke en veeleisende 
opsporingen vergt die ook andere lidstaten betreffen;  
b. verscheidene lidstaten onderzoeken uitvoeren naar strafbare feiten die wegens de 
omstandigheden van de zaak een gecoördineerd en gezamenlijk optreden in de 
betrokken lidstaten vergen.  
Een verzoek om instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan van elk 
van de betrokken lidstaten uitgaan. Het team wordt ingesteld in een van de lidstaten 
waar het onderzoek naar verwachting zal worden uitgevoerd. 

 

Rationale achter het instellen van het JIT-instrument was dat de bestaande methodes van politiële en 

justitiële samenwerking niet (volledig) toereikend waren om ernstige grensoverschrijdende criminaliteit 

te bestrijden. Met name aspecten als coördinatie en daarmee samenhangend effectiviteit en efficiëntie 

van grootschalige grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken konden verbeterd worden door het 

nieuwe instrument. Daarnaast zou het middel ook (kunnen) leiden tot het (beter) leren kennen van 

elkaars rechtssystemen en werkwijzen, wat de grensoverschrijdende samenwerking ‘an sich’ ten 

goede zou komen. De verwachte voordelen van een JIT waren bij de oprichting als volgt:12 

 

- Mogelijkheid tot rechtstreekse uitwisseling van informatie tussen de leden van het team 

zonder formele verzoeken; 

- Mogelijkheid om rechtstreeks tussen teamleden om onderzoekshandelingen te vragen, zonder 

dat rogatoire commissies nodig zijn. Dat geldt ook voor verzoeken om dwangmaatregelen; 

- Leden kunnen aanwezig zijn bij huiszoekingen, ondervragingen, enz. in alle bestreken 

gebieden, waardoor taalbarrières bij ondervragingen kunnen worden overwonnen, enz.; 

- De inspanningen kunnen ter plaatse worden gecoördineerd en er kan informeel 

gespecialiseerde kennis worden uitgewisseld; 

- Er kan vertrouwen worden opgebouwd tussen juristen uit diverse rechtsgebieden die 

gezamenlijk werken en besluiten nemen over onderzoeks- en vervolgingsstrategieën; 

- Europol en Eurojust kunnen met rechtstreekse steun en bijstand een rol spelen; 

- Er kan potentieel beschikbare financiering worden verzekerd. 

 

                                                 
11 Bron: ‘EU Action Plan on combating terrorism’, addendum to note, Brussel 15 november 2010 (15893/10 ADD 
1). 
12 Bron: ‘Handboek voor gemeenschappelijke onderzoeksteams’ van de Raad van de Europese Unie, Brussel 23 
september 2009 (13598/09). 
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In het EU-RHO zijn criteria opgesteld waaraan een JIT dient te voldoen, alvorens overgegaan kan 

worden tot het gebruik van dit instrument. Aangezien deze samenvallen met de Nederlandse 

regelgeving omtrent JITs, worden deze criteria in de volgende paragraaf besproken. 

 

2.2 De Nederlandse implementatie van de JIT-regelgeving 

In Nederland is de JIT regelgeving in de nationale wetgeving opgenomen onder de artikelen 552qa tot 

en met 552qe in de Wet voor Strafvordering.13 Deze artikelen vormen, sinds de inwerkingtreding op 1 

juli 2004, de rechtsbasis waarop Nederlandse opsporingsinstanties kunnen deelnemen aan een JIT. 

Daarnaast is sinds 1 juli 2004 ook van toepassing de ‘Aanwijzing internationale gemeenschappelijke 

onderzoeksteams’ van het College van procureurs-generaal (PG), waarin regels worden gesteld ten 

aanzien van de instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden van internationale 

onderzoeksteams.14 Buiten het kader van deze aanwijzing vallen overigens de besluiten over 

benodigde capacitaire inzet en de financiële en rechtspositionele kwesties behorende bij een JIT. 

Deze zaken dienen per JIT afzonderlijk afgestemd en geregeld te worden door de betrokkenen. 

Hieronder wordt beknopt weergegeven waaruit de wetgeving en de aanwijzing omtrent JITs bestaat. 

 

2.2.1 Algemeen 

Een JIT wordt ingesteld tussen minimaal twee landen, met een vooraf vastgesteld doel, en voor een 

bepaalde periode (met mogelijkheid tot verlenging), om zodoende in gezamenlijkheid strafrechtelijke 

onderzoeken uit te voeren. Daarbij geeft het College van PG aan dat voordat overgegaan wordt tot 

een JIT, eerst de afweging gemaakt moet worden of het beoogde doel ook met andere middelen 

bereikt kan worden (i.e. rechtshulp of parallelle onderzoeken15). Een JIT wordt namelijk als een relatief 

zwaar opsporingsmiddel gezien welke veel logistieke, organisatorische en juridische voorbereiding 

vergt en hoge eisen stelt aan beschikbare deskundigheid en capaciteit.  

De bevoegde nationale justitiële autoriteiten beslissen over de instelling van een JIT en 

ondertekenen de schriftelijke overeenkomst (i.e. ‘het contract’). Aan de instelling van een JIT gaat 

overigens altijd een inkomend dan wel uitgaand rechtshulpverzoek vooraf. In Nederland is de Officier 

van Justitie binnen wiens rechtsgebied het JIT geheel of grotendeels de opsporingshandelingen moet 

verrichten, de persoon die de ‘JIT-overeenkomst’ ondertekend.16 In deze overeenkomst worden zaken 

vastgelegd als: duur en doel van het onderzoek, de leiding en het aantal deelnemende leden, de 

vestigingsplaats, en de organisatorische en logistieke voorzieningen. Ook bestaat de mogelijkheid om 

in de overeenkomst beperkingen op te nemen omtrent de opsporingsbevoegdheden van Nederlandse 

opsporingsambtenaren in het buitenland en vice versa. Tevens dient volgens de aanwijzing van het 

College van PG de voorwaarde opgenomen te worden dat buitenlandse opsporingsambtenaren die in 

                                                 
13 Boek IV, Titel X Internationale rechtshulp, Afdeling 1. A. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams. 
Zie bijlage 3 voor de betreffende artikelen. 
14 Het betreft de ‘Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams’ (2004A005) welke op 1 maart 
2008 is vervangen door ‘Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams’ (2008A007) - 
Staatscourant, jaargang 2008, nummer 45, 4 maart 2008. Zie bijlage 4 voor de betreffende artikelen. 
15 Met parallelle onderzoeken wordt door het College van PG bedoeld: ‘op elkaar afgestemde onderzoeken die 
inhoudelijk met elkaar verband houden, of die op hetzelfde feitencomplex betrekking hebben in twee of meer 
landen’. 
16 In een van de bijlagen behorende bij de aanwijzing van het College van PG, is het modelovereenkomst 
bijgevoegd. 
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het JIT participeren in voorkomende gevallen als getuige moeten optreden bij de rechter-commissaris 

of bij de behandeling van de terechtzitting in Nederland.  

 

2.2.2 Bevoegdheden deelnemers 

De leden van het JIT staan onder leiding van één functionaris, in Nederland is dat de Officier van 

Justitie, en het opsporingsteam kan bestaan uit: Officieren van Justitie, rechters-commissarissen, 

politiefunctionarissen, douanebeambten, bijzondere opsporingsambtenaren, en functionarissen van 

Eurojust en Europol (in een ondersteunende rol; zij nemen niet deel aan de uitvoering van 

dwangmaatregelen). Het team is gevestigd in het land waar het zwaartepunt van het onderzoek ligt, 

waarbij de (gedetacheerde) leden van een JIT niet meer strafvorderlijke bevoegdheden kunnen 

hebben dan welke zij hebben op grond van hun nationale wetgeving of toepasselijke verdragen. 

Tevens dienen zij het recht van het land waar zij werkzaam zijn te respecteren. Gedetacheerde leden 

hebben geen opsporingsbevoegdheden in het buitenland tenzij de wet of verdragen tussen de 

betrokken deelnemende landen daarin uitdrukkelijk voorzien.  

Met betrekking tot informatie-uitwisseling binnen het JIT kunnen teamleden op gelijke voet 

gegevens aan elkaar verstrekken ten behoeve van het onderzoek.17 Dit geldt ook voor het ‘voorlopig’ 

onmiddellijk ter beschikking stellen van informatie die uit bijzondere opsporingsbevoegdheden is 

verkregen (zoals het aftappen van telecommunicatie) door de Officier van Justitie aan het 

onderzoeksteam – zij het dat dit wel onder voorwaarden plaatsvindt.18 Overigens dienen rechters, op 

basis van het vertrouwensbeginsel, ervan uit te gaan dat de bewijsgaring heeft plaatsgevonden in 

overeenstemming met het nationale recht van de betreffende staat; dit betekent dat zij niet gaan 

beoordelen of bewijs al dan niet wettig is verkregen in het buitenland.19  

Aangaande vervolging dient nog opgemerkt te worden dat de opgestelde stukken door 

gedetacheerde teamleden een gelijke bewijskracht hebben als de stukken die door Nederlandse 

teamleden zijn opgesteld inzake ambtshandelingen in het kader van opsporing en vervolging. Voorts 

mag in een Nederlandse strafrechtelijke procedure geen bewijs gebruikt worden dat op een manier is 

verzameld die in Nederland niet is toegestaan (i.e. ‘een fundamentele inbreuk zou betekenen op 

Nederlandse regels van strafvordering’), bijvoorbeeld het gebruik van de criminele burgerinfiltrant. 

Bewust bepaalde onderzoekshandelingen in het buitenland laten plaatsvinden om zodoende de 

Nederlandse regels van bewijsgaring te vermijden, is eveneens niet toegestaan. 

 

2.2.3 Criteria 

In de aanwijzing is een aantal criteria vastgesteld waaraan voldaan moet worden voordat een JIT 

ingesteld mag worden. Basiscriterium is dat de criminaliteit een grensoverschrijdend karakter heeft. 

Het tweede criterium is dat de aanpak van het betreffende misdrijf een complex onderzoek betreft, 

waardoor er te verwachten voordelen zijn van het gezamenlijk optreden; bijvoorbeeld efficiëntie in de 

                                                 
17 Dit wordt mogelijk gemaakt door: lid 9 en 10 van artikel 13 EU-RHO en artikel 5, lid 4 van het Besluit 
politiegegevens. 
18 Voorwaarden zijn: het Nederlands recht blijft onverkort gelden en het gebruik als bewijsmiddel is pas mogelijk 
nadat deze definitief ter beschikking zijn gesteld, wat pas kan na toestemming van de rechtbank. 
19 In de aanwijzing van het College van PG stelt dit op basis van constante jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 
8 februari 2000, 11 2470, JOL 2000, 107). 
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informatie-uitwisseling en snelle waarheidsvinding. Het derde criterium betreft dat de ernst van het 

misdrijf minimaal een rechtsorde van de deelnemende landen moet treffen. Terrorisme, 

mensenhandel en -smokkel en drugshandel zijn dergelijke misdrijven die zich lenen voor een JIT. Ook 

is het mogelijk om een JIT in te stellen op ‘feiten die grensoverschrijdend worden begaan in 

samengesteld deelnemingsverband en die ieder afzonderlijk geen bijzondere schok voor de 

rechtsorde betekenen, maar in hun onderling georganiseerd verband wel.20  

 

2.2.4 Procedure tot instelling JIT 

Zoals gezegd vindt de instelling van een JIT altijd plaats op basis van een rechtshulpverzoek van het 

initiërende land aan de gewenste deelnemende landen. Hoewel dit in Nederland het OM is, kan dit in 

het buitenland ook de politie zijn. Als een JIT vanuit Nederland geïnitieerd wordt zal dit het volgende 

proces moeten doorlopen welke is bedoeld om de rechtszekerheid te waarborgen: 

- De betreffende Officier stemt met zijn/haar Hoofdofficier van Justitie af of het instellen van een 

JIT gewenst is aan de hand van de gestelde criteria in de aanwijzing internationale 

gemeenschappelijke onderzoeksteams; 

- Vervolgens wordt het rechtshulpverzoek ingeschreven bij het betreffende IRC; 

- Het IRC meldt het rechtshulpverzoek bij het landelijk parket (i.e. de nationale JIT-expert); 

- Binnen 96 uur na de schriftelijke aanmelding wordt voorlopige toestemming gegeven door het 

parket, welke daarvoor gemandateerd is door het College van PG; 

- De indienende Officier van Justitie maakt vervolgens met de bevoegde autoriteiten van de 

deelnemende landen een plan van aanpak en een conceptvoorstel (i.e. de JIT-overeenkomst) 

welke een formele vastlegging is van het plan van aanpak;  

- Het plan van aanpak en het conceptvoorstel worden ter goedkeuring, met tussenkomst van 

het landelijk parket, voorgelegd aan het College van PG; 

- Na goedkeuring van het College van PG tekent de betreffende Hoofdofficier van Justitie de 

JIT-overeenkomst en ziet vervolgens toe op het functioneren van het JIT waaraan de 

initiërende Officier van Justitie leiding geeft. 

 

Voor de initiatie van een JIT door het buitenland geldt nagenoeg dezelfde procedure. Het 

rechtshulpverzoek komt binnen bij het IRC die deze schriftelijk aanmeld bij het landelijk parket en 

vervolgens contact opneemt met de Officier van Justitie in wiens werkgebied de opsporingshandeling 

verricht zullen gaan worden. Vanaf dat moment is de procedure gelijk aan een uitgaand verzoek tot 

een JIT. 

Naast deze twee mogelijkheden is het bij hoge uitzondering ook mogelijk om een JIT in te 

stellen via een spoedprocedure. Dat kan in de volgende twee gevallen: a) Nederland dient met spoed 

aan te sluiten bij een opsporingsonderzoek dat al langere tijd loopt in het buitenland, of b) ter 

voorkoming van strafbare feit(en) die in het buitenland zijn voorbereid maar in Nederland voltooid 

worden. Via de spoedprocedure kan mondelinge toestemming verkregen worden voor een JIT, 

                                                 
20 Bron: Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams’ (2008A007) van het College van PG. 
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waarna op een later moment het plan van aanpak en de overeenkomst schriftelijk ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan het College van PG. 

 

2.3 ‘Nederlandse JITs’ en de opgedane ervaringen 

Het eerste JIT waaraan Nederland in gezamenlijkheid met Engeland deelnam kwam tot stand op 24 

november 2004 onder de naam ‘Operation Became’.21 Dit JIT had tot doel om onderzoek te doen naar 

een criminele organisatie die drugsactiviteiten pleegde in Engeland, Wales en Nederland. Door de 

betrokken functionarissen werd dit JIT beschouwd als testcase; er werd daarom geen complex 

opsporingsonderzoek opgezet. Overigens speelde het Nederlandse EU-voorzitterschap een 

belangrijke rol bij de totstandkoming ervan, aangezien Nederland graag onder haar voorzitterschap 

een JIT wilde instellen.22 Zo was reeds getracht om middels een projectgroep een JIT op het thema 

mensenhandel te starten in gezamenlijkheid met België, Duitsland Engeland en Bulgarije, maar dit 

project liep vast. Dit kwam voornamelijk vanwege ‘the lack of sufficient legislation in Germany to enter 

into a JIT, the lack of a case suitable to start a JIT and the absence of a new common goal or joint 

operations once it became clear that a JIT on THB [Trafficking in Human Beings red.] could not be set 

up in short time.’23 Gegeven het aflopende voorzitterschap werd daarom naarstig naar een andere 

mogelijkheid gezocht om een JIT te starten. Via de ontstane, goede contacten met Engeland, kwam 

alsnog het JIT tot stand.24  

Bij het eerste JIT was politieke druk nodig om het van start te kunnen laten gaan. Vanuit de 

opsporingspraktijk werd op het nieuwe opsporingsinstrument geen beroep gedaan. Tot op heden zijn 

justitie- en politiefunctionarissen niet onverdeeld enthousiast over het middel en maken er ook weinig 

gebruik van. Sinds het JIT met Engeland in 2004, zijn er in Nederland in totaal vijftien JITs opgericht 

(zie tabel 2.1). Met name de laatste drie jaar worden JITs vaker gebruikt om grensoverschrijdende 

criminaliteit te bestrijden. Het soort criminaliteitsfenomeen dat werd/wordt aangepakt door de 

betreffende JITs is uiteenlopend. Zo zijn er onderzoeken gedaan naar mensenhandel, drugshandel en 

financiële criminaliteit, maar ook naar diefstal en heling van motoren en een moordzaak (‘cold case’). 

Tot voor kort werden, uitgezonderd het JIT met Frankrijk in 2009, JITs enkel uitgevoerd met de 

Nederland omringende landen: België (5), Verenigd Koninkrijk (4) en Duitsland (1). Begin 2011 kwam 

hierin echter verandering, aangezien toen drie JITs zijn opgericht met Bulgarije. Opvallend is 

overigens dat geen enkel JIT met meer dan twee landen is uitgevoerd; alle JITs waaraan Nederland 

deelnam waren bilateraal. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Rijken (2005). Overigens werd deze overeenkomst op 17 januari 2005 vervangen door een gewijzigde versie. 
22 Rijken (2005), Block (2011). 
23 Rijken (2005:39). Daarnaast was de wijze waarop het JIT project was georganiseerd ook van invloed op het 
niet slagen ervan. 
24 Rijken (2005), Block (2011). 
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Tabel 2.1: Totaal aantal uitgevoerde JITs waarin Nederland betrokken was25 

 Jaartal Arrondissement Lidstaten Onderwerp 

1. 2004 Landelijk Parket Rotterdam Verenigd Koninkrijk Harddrugs 

2. 2007 Maastricht België Diefstal en heling van motoren 

3. 2008 Maastricht België Mensenhandel 

4. 2008 Den Haag Duitsland Harddrugs (heroïne) 

5. 2009 Den Haag Frankrijk Witwassen 

6. 2009 Haarlem België Autodiefstal 

7. 2009 Rotterdam Verenigd Koninkrijk Moord (cold case) 

8. 2009 
Landelijk Parket 
Den Bosch 

België Synthetische Drugs 

9. 2009 
Amsterdam / Landelijk Parket 
Rotterdam   

Verenigd Koninkrijk Paspoortfraude  

10. 2010 Breda België Witwassen  

11. 2010 Landelijk Parket Zwolle Verenigd Koninkrijk Mensensmokkel/Schijnhuwelijken 

12. 2011 Leeuwarden Bulgarije 
Witwassen (n.a.v. veroordeling 
mensenhandel) 

13. 2011 Groningen Bulgarije Mensenhandel 

14. 2011 Landelijk Parket Zwolle  Bulgarije Mensensmokkel 

15. 2011 Functioneel Parket Rotterdam Frankrijk BTW Carrousels 

 

 

In de Nederlandse literatuur zijn een aantal bijdragen van wetenschappers te vinden over het 

instrument JIT.26 Daarin worden de ervaringen beschreven van de eerste twee JITs waaraan 

Nederland heeft deelgenomen, te weten het eerder genoemde JIT met Engeland in 2004 en het JIT 

met België uit 2007.27 Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze JITs voor de betrokken landen de 

eerste ervaringen waren met het instrument en dat in die periode er nog veel onduidelijkheid bestond 

over de specifieke regelgeving omtrent JITs.28 Daarnaast waren een aantal Europese verdragen die 

de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling vergemakkelijken – zoals de verdragen van Prüm, 

Senningen en Enschede en het Zweeds Kaderbesluit29 – nog niet of net in werking getreden. 

 

                                                 
25 Informatie afkomstig van de nationaal JIT-expert Nederland; verkregen op 8 april 2011. 
26 Te weten: Rijken (2005), Rijken & Vermeulen (2006), Van Daele, Spapens & Fijnaut (2008), Spapens (2010), 
en Block (2011). Overigens heeft Van Oeffelen (2006) een interessante scriptie geschreven over JITs. 
27 Dit JIT was opgericht om een aantal personen op te sporen die werden verdacht van diefstal en heling van 
motorfietsen in de Euregio Maas-Rijn. Oorspronkelijk was het idee om in gezamenlijkheid met België en Duitsland 
het JIT uit te voeren. Laatstgenoemd land trok zich echter terug omdat de daders niet in Duitsland woonachtig 
waren en het zij enkel de motors in dit land ontvreemden; de toegevoegde waarde van het JIT werd daardoor 
beperkt geacht. Deze beslissing werd in Duitsland op het federale niveau genomen. Zie voor een uitvoerige 
beschrijving Van Daele, Spapens & Fijnaut (2008). 
28 Dit werd, zoals in paragraaf 2.1 beschreven, veroorzaakt doordat de lidstaten van de EU de JIT-regelgeving op 
verschillende manieren hebben geïmplementeerd. 
29 Voor beschrijvingen van deze wetgeving zie onder andere: Van Daele, Spapens & Fijnaut (2008), Bruinsma 
e.a. (2010). 
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2.3.1 Geleerde lessen 

Op basis van de genoemde wetenschappelijke literatuur worden de belangrijkste bevindingen uit de 

eerste twee ‘Nederlandse JITs’ hieronder weergegeven in de vorm van geleerde lessen (welke 

overigens niet afwijken van de eerste ervaringen die in geheel Europa zijn opgedaan30). 

 

- Er moet een gezamenlijk(e) onderzoeksbehoefte en -belang zijn bij de deelnemende landen: 

inspanning en resultaat moeten in balans zijn en verborgen agenda’s uitgesloten;31 

- Bij de teamleden moet de wil om samen te werken aanwezig zijn en men moet in staat zijn om 

eventuele taal- en cultuurverschillen te kunnen overbruggen: de groepsdynamiek en het 

samenwerkingsproces verdient continue aandacht; 

- Om (snelle) informatie-uitwisseling mogelijk te maken, dient er vertrouwen te zijn in elkaars 

organisatie, capaciteiten en werkmethodieken: het verloop van het persoonlijk contact speelt 

hierbij een belangrijke rol; 

- Een JIT moet gezamenlijk voorbereid en afgestemd worden voordat overgegaan kan worden tot het 

daadwerkelijk uitvoeren ervan: stel bijvoorbeeld van te voren vast hoe omgegaan wordt met 

eventuele financiële voordelen door confiscatie en bijkomende onderzoekskosten ter voorkoming 

van discussies en irritaties; 

- Basiskennis van elkaars rechtssysteem is noodzakelijk, aangezien nationale wetgeving van invloed 

kan zijn op de uitvoering van een JIT;32 

- Basiskennis van de organisatiestructuur van de deelnemende landen is noodzakelijk: wie is 

waarvoor verantwoordelijk en heeft welke beslissingsbevoegdheid; 

- Adequate kennis is nodig ten aanzien van de JIT-regelgeving en derhalve de (on)mogelijkheden 

ervan: het ontbreken van wetgeving en/of verschillende wetgeving tussen de deelnemende landen 

bemoeilijkt het opzetten van een JIT;33 

- Verplichte procedures die doorlopen moeten worden in de verschillende deelnemende landen, 

vormen een behoorlijke belasting bij het instellen van een JIT; 

- De Nederlandse wetgeving en de aanwijzing van het College van PG laat weinig ruimte over voor 

flexibiliteit: zo wordt de voorwaarde één team, één leider, één locatie stringent bevonden, en zijn 

de opsporingsbevoegdheden van gedetacheerde leden in Nederland beperkt.34 

                                                 
30 Zo wordt tijdens de eerste jaarlijkse meeting van de nationale JIT-experts uit de verschillende lidstaten 
geconstateerd dat de barrières voor een JIT de volgende zijn: gebrek aan financiële middelen en 
personeelscapaciteit, het ontbreken van toegevoegde waarde voor betrokken landen/autoriteiten, het ontbreken 
van nationale wetgeving, het ontbreken van kennis over JITs, lastige procedures, en taalbarrières. Bron: 
‘Conclusions of the First meeting of the national experts on Joint Investigation Teams’, Brussel 2 december 2005 
(15227/05). 
31 Spapens (2010) stelt dat een JIT zich met name leent voor onderzoeken die zich richten op criminele 
organisaties die zeer hecht zijn en stelselmatig aan elkaar verweven activiteiten in meerdere landen uitvoeren. Bij 
een start van een onderzoek ontbreekt doorgaans echter een volledig zicht op een criminele groepering, 
waardoor het maken van een dergelijke inschatting lastig is.  
32 Een voorbeeld hiervan is dat in Engeland andere regels gelden ten aanzien van openbaarmaking (i.e 
‘disclosure’) van bewijsmateriaal en informatie derhalve niet zomaar uitgewisseld kan worden met Nederlandse 
opsporingsfunctionarissen. Hier werd overigens wel een oplossing voor gevonden door bijvoorbeeld gebruik te 
maken van Europol.   
33 Inmiddels is het EU-RHO verdrag door nagenoeg alle EU lidstaten geratificeerd en is dit knelpunt opgeheven. 
34 Een aanbeveling die de onderzoekers doen is om alleen teamleden in het buitenland te detacheren als dit het 
onderzoek ten goede komt: dit verhoogt de effectiviteit van de personele inzet en verlaagt de druk op capaciteit 
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Als lering wordt getrokken uit deze ervaringen kan een JIT-instrument meerwaarde hebben in de 

bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Informatie kan namelijk eenvoudig en 

snel uitgewisseld worden tussen de deelnemers uit de verschillende landen; voortdurende coördinatie 

en afstemming van activiteiten komen de effectiviteit en efficiëntie van het onderzoek ten goede; er 

wordt kennis van elkaars rechtssystemen, organisatie en werkwijzen opgedaan evenals persoonlijke 

contacten; en gedurende het onderzoek is er zicht op de rechtsgeldigheid van het bewijsmateriaal en 

is het controleerbaar.  

Desalniettemin bestaat in de praktijk de indruk dat de voordelen van een JIT niet (veel) groter 

zijn dan traditionele vormen van grensoverschrijdende opsporingssamenwerking, zoals 

parallelonderzoeken. Met name de flexibiliteit en snelheid waarmee dit instrument ingezet kan worden, 

is een belangrijk voordeel ten opzichte van een JIT. Daarnaast speelt ook nog mee dat 

politiemanagers liever geen personeel voor een vaststaande periode ‘afstaan’ aan een JIT, en wordt 

de controlerende functie van het landelijk parket en het College van PG niet door iedere Officier van 

Justitie als plezierig ervaren.35 Tot slot is de onbekendheid met het instrument ook een factor die niet 

mag worden onderschat. Interessant is nu om te bezien of dat anno 2011 nog steeds zo is.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
en financiële middelen. In de praktijk werd dan ook flexibel omgegaan met de aanwijzing, zoals het JIT met België 
in 2007, dat ook wel een ‘JIT-light’ werd genoemd, omdat men geen leden in het buitenland detacheerde. 
35 Spapens (2010), Block (2011). 
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Hoofdstuk 3  
De invloed van de Nederlandse opsporingspraktijk op het gebruik van JITs 

 

 

 

 

 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het JIT-instrument ingesteld werd om de ernstige 

grensoverschrijdende criminaliteit beter te kunnen bestrijden aangezien bestaande methodes van 

politiële en justitiële samenwerking niet (volledig) toereikend waren. Daarnaast zou het middel ook 

(kunnen) leiden tot het (beter) leren kennen van elkaars rechtssystemen en werkwijzen, wat de 

grensoverschrijdende samenwerking ‘an sich’ ten goede zou komen. In de praktijk echter, bleef het 

gebruik van het instrument achter bij de verwachtingen.  

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de vraag waarom in Nederland nauwelijks 

gebruik gemaakt wordt van het JIT-instrument. Aan de hand van interviews met Nederlandse 

opsporingsambtenaren van de politie en het OM, wordt beschreven welke factoren in de Nederlandse 

opsporingscontext een belemmering vormen voor het instellen van een JIT. Daarbij zullen deze 

factoren achtereenvolgens aan de hand van de volgende thema’s behandeld worden: prioriteiten en 

capacitaire overwegingen ten aanzien van opsporingsonderzoeken (3.1), informatie-uitwisseling en 

analyse (3.2), en operationele keuzes van opsporingsambtenaren (3.3). Het doel van dit hoofdstuk is 

niet om de betreffende thema’s uitvoerig te beschrijven, dat is reeds gedaan36, maar om specifiek aan 

te geven hoe deze van invloed zijn op het al dan niet gebruiken van JITs. Er is voor gekozen om 

uitgebreide citaten weer te geven, aangezien deze treffend laten zien hoe allerlei invloeden in de 

opsporingspraktijk ervaren worden. 

 

3.1  Prioritering en capacitaire overwegingen 

De keuze voor een rechercheonderzoek vindt in Nederland op gestructureerde wijze plaats. Indien de 

politie zicht krijgt op een crimineel feit of fenomeen welke nader onderzoek behoeft, wordt kortweg 

gezegd een projectvoorstel ingediend bij een regionale of landelijke weeg- en stuurploeg. Dit gremium 

beslist vervolgens aan de hand van een weginginstrument of het voorgestelde onderzoek al dan niet 

uitgevoerd kan worden en in welke vorm (i.e. het type onderzoek, de personele en financiële 

capaciteit, de tijdspanne, de te gebruiken onderzoeksmethoden etc.).37 Deze procedure betekent dus 

dat als men een JIT wil starten, dit goedgekeurd dient te worden door de betreffende stuurploeg. Als 

op dat moment geen prioriteit aan de zaak van het JIT wordt gegeven of als de stuurploeg de 

                                                 
36 Zie bijvoorbeeld: Spapens (2008); Van Daele, Spapens & Fijnaut (2008); Bruinsma e.a. (2010); Daele e.a. 
(2010) en Vermeulen & Van Damme (2010). 
37 Zie voor de inrichting en procedures omtrent weeg- en stuurploegen de rapporten‘Sturingsmodel. Een 
beschrijving van het sturingsmodel IGO voor strategische, tactische en operationele sturing op lokaal, regionaal 
en nationaal organisatieniveau’ (Woerden: 13 november 2003) en ‘Meer en betere sturingsmogelijkheden in de 
opsporing. Eindrapportage van het Referentiekader Werkprocessen Opsporing en Vervolging’ (Woerden: 13 
november 2003) van de Werkgroep Sturingsmodel. 
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benodigde capaciteit voor een ander onderzoek wil inzetten, kan het JIT aan Nederlandse zijde geen 

doorgang vinden.  

Uit de interviews blijkt dat de Nederlandse weeg- en sturingsprocedure een drempel vormt bij 

de vorming van een JIT. Dit komt allereerst doordat een dergelijke procedure in het buitenland niet 

bekend is en, vanwege de beslissingsbevoegdheden die het heeft, er een verstorende werking vanuit 

kan gaan in het samenwerkingsproces. Daarnaast hebben de volgende twee keuzes die doorgaans 

worden gemaakt door weeg- en stuurploegen een belemmerend effect op het gebruik van een JIT: 

 

1) De keuze om de focus van opsporingsonderzoeken enkel te richten op criminele 

activiteiten die in Nederland gepleegd worden; internationale componenten van het 

criminele fenomeen worden veelal buiten beschouwing gelaten. 

2) De keuze om enkel kortlopende onderzoeken, zogenoemde ‘korte klap’ zaken38, uit te 

voeren in plaats van langdurige onderzoeken op criminele organisaties. 

 

Het moge duidelijk zijn dat door deze strategische keuzes het gebruik van het JIT-instrument 

grotendeels buitenspel wordt gezet. Immers, het JIT-instrument is bedoeld om langdurig internationaal 

samen te werken (zie aanwijzing College van PG). In het volgende wordt aan de hand van enkele 

citaten beschreven hoe de weeg- en sturingsprocedure en de gemaakte keuzes daarin uitwerken in 

de praktijk van grensoverschrijdende opsporingsamenwerking. 

 

3.1.1 De weeg- en sturingsprocedure 

De procedure die in Nederland moet worden gevolgd om te komen tot een gezamenlijk 

opsporingsonderzoek met het buitenland, wordt door respondenten als een obstakel gezien. Indien 

opsporingsambtenaren uit verschillende landen met elkaar tot overeenstemming komen om een 

onderzoek gezamenlijk uit te voeren, al dan niet in de vorm van een JIT, kan de Nederlandse weeg- 

en sturingsprocedure soms voor ergernissen zorgen. Gedurende deze procedures kan namelijk 

bepaald worden dat het voorgestelde onderzoek moet worden aangepast voordat het uitgevoerd kan 

worden. Het is daarom voor buitenlandse opsporingsambtenaren lastig om afspraken te maken met 

hun Nederlandse collega’s. Een Belgische liaison officier zei daarover het volgende: 

‘Een barrière vanuit Nederland voor een JIT is denk ik ook hoe er beslist wordt welk onderzoek gedraaid wordt. 

Bij jullie moet daar een heel systeem voor doorlopen worden, bij ons [in België] niet. Als bij ons de chef zegt: dat 

wordt gedraaid, dan wordt dat gedraaid. Dat hoeft niet door allerlei groepen te worden besproken, daar hoeft 

geen model voor worden ingevuld om daartoe te komen, en dat zorgt wel dat je onderzoeken goed op elkaar kunt 

afstemmen. We kunnen morgen beginnen en jullie moeten eerst een ABRIO-voorstel39 schrijven, dan wordt er 

beslist en dan pas kunnen de teams samengesteld worden en kun je beginnen. Dan ben je misschien drie weken 

verder.’  

                                                 
38 Korte klap zaken zijn opsporingsonderzoeken waarin korte gerichte actie(s) zonder gebruikmaking van 
verregaande opsporingsmethoden worden uitgevoerd. 
39 De afkorting ABRIO staat voor: Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatiehuishouding en Opleiding. De 
respondent doelt hiermee op de weeg- en stuurprocedure binnen de Nederlandse politie waarbij aan de hand van 
een projectvoorstel beslist wordt of een onderzoek al dan niet uitgevoerd wordt. 
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Waarop een Nederlandse respondent uit de regio Limburg-Zuid, die bij hetzelfde interview aanwezig 

was, hem aanvult met:  

‘En als je een keer een ja krijgt, dan krijg je een afgeslankte vorm. Het moeten allemaal korte klapjes zijn, want 

we worden afgerekend op aantallen. Dus het liefst zoveel mogelijk korte klapjes, zodat we aan het eind genoeg 

onderzoeken op de lat hebben staan. […] Je zit altijd met de vraag heb ik voldoende capaciteit. Want op het 

moment dat je in een JIT stapt moet je ook die capaciteit voor langere tijd kunnen waarborgen. En daar hikt zo’n 

weegploeg ook weer tegenaan hè. Want die zijn hier gewend aan projecten van zes weken en dan moet het ook 

afgelopen zijn. Terwijl je voor een JIT-waardig onderzoek bereid moet zijn om een keer een half jaar of een jaar te 

investeren. En dat is in Nederland verrekte moeilijk. Voor het eerste JIT hier, is het machtswoord van de 

Hoofdofficier nodig geweest. En dat betekent nogal wat. Dat kun je geen drie keer uitspreken.’ 

 

3.1.2 De nationale focus binnen opsporingsonderzoeken 

Binnen de opsporingswereld spelen regionale en nationale prioriteiten een zeer dominante rol. Dit is 

een logisch gegeven, de Nederlandse politie is er immers om de rechtsorde in Nederland te 

beschermen. Vele vormen van criminaliteit hebben echter een internationaal karakter. Met name in 

grensregio’s wordt de Nederlandse politie hier dagelijks mee geconfronteerd.40 Om dit aan te pakken 

dient de politie samen te werken met haar collega’s over de grens wat onder andere inhoud dat men 

overeenstemming probeert te bereiken in het prioriteren van de aan te pakken criminele fenomenen. 

Respondenten geven echter aan dat er grote verschillen bestaan tussen de Nederlandse 

opsporingsprioriteiten en die in naburige landen. Dit betekent in de praktijk dat Nederland aan 

rechtshulpverzoeken, welke de basis vormen voor een JIT, beperkt gehoor geeft (met name op het 

gebied van drugs), waardoor buitenlandse opsporingsinstanties bij voorbaat geen verzoek tot 

Nederland richten. Zelfs in de Euregio Maas-Rijn41 waar dagelijks wordt samengewerkt met Duitse en 

Belgische politiediensten, is dit nog steeds een probleem zoals de volgende respondent aangeeft: 

‘Het meest pregnante voorbeeld is dat je bij alle chefs van de federale politie te horen kreeg: onderzoeken naar 

Nederland, ook naar jullie deel, heeft voor ons geen zin, want of je hoort niks, of het resultaat blijft zolang uit dat 

de zaak bij ons inmiddels al voor de rechter is geweest. Dus onderzoeken die een uitloop hadden naar 

Nederland, die Nederlandse tak werd buiten het onderzoek gehouden, want je kreeg geen reactie. Ook niet uit 

deze internationale, Euregionale politieregio. […] Want wat je ook ziet in deze Euregio, en daar worstelen we nog 

steeds mee, hetgeen wat Belgen en Duitsers belangrijk en urgent vinden, dat vinden wij als Nederland helemaal 

niet zo belangrijk. Wat in Duitsland en België ernstige criminaliteit wordt gevonden, vinden wij helemaal geen... Ik 

bedoel, wat is hier nou een kilo cocaïne? Die halen ze in Maastricht bijna dagelijks uit de stad. Maar 25 gram in 

Luik is daar nog echt een gigantisch misdrijf, en in Duitsland ook.’  

 

3.1.3 De keuze voor kortlopende onderzoeken 

Zoals reeds werd aangegeven in bovenstaande citaten speelt capaciteit een belangrijke rol bij het al 

dan niet toestemming verlenen aan een onderzoek. Respondenten uit verschillende politieregio’s 

geven aan dat het aanbod aan onderzoeken vele malen groter is dan er aan personeel beschikbaar is 

om dit uit te voeren. Vanuit dat oogpunt is er een logische voorkeur voor kortlopende onderzoeken, 

                                                 
40 Zie bijvoorbeeld De Boer & Spapens (2002) en Spapens (2008). 
41 Deze Euregio bestaat uit gebieden rondom de rivier de Maas en ten westen van de rivier de Rijn in de landen 
Nederland, België en Duitsland. Belangrijke steden in deze regio zijn Maastricht, Heerlen, Hasselt, Leuk, Eupen 
en Aken. 

 20



want men heeft snel resultaat en het personeel is flexibel in te zetten. Personeel dat ingezet wordt bij 

een JIT kan niet tussentijds ingezet worden voor andere onderzoeken. De sturing over het personeel 

is namelijk niet meer geheel in eigen beheer, maar wordt gedeeld met een buitenlandse partner. Dit 

kan bijvoorbeeld lastig zijn als er een TGO (team grootschalig optreden) onderzoek gestart moet 

worden in de regio. Daarnaast sluiten dergelijke korte onderzoeken beter aan bij de regionale 

prioriteiten, zoals een respondent uit de politieregio Twente aangeeft:  

‘De doorlooptijd van onze onderzoeken is erg verschillend maar we streven naar maximaal een half jaar. Dat 

komt onder andere door de gehanteerde visie van korte klap werk, het ontregelen in plaats van uitrechercheren, 

maar het heeft ook te maken met dat onze prioriteiten met name liggen op de veiligheid in Twente. Want we 

worden de laatste tijd nogal geteisterd door TGO’s. Overvallen, mensenhandel zaken, daar zit wat meer prio op. 

[…] We draaien op dit moment 5 TGO’s. Kun je nagaan hoeveel capaciteit dat vergt. Daar gaat eigenlijk zo’n 

beetje heel opsporing Twente aan op.’ 

 

Hoewel er in de grensregio’s hoofdzakelijk kortlopende onderzoeken worden uitgevoerd, en dit door 

de respondenten een relatief succesvolle strategie wordt gevonden, is deze aanpak voor sommige 

criminaliteitsfenomenen toch te beperkt. Een respondent uit de politieregio Drenthe zei daar het 

volgende over: 

‘Wat we meestal gedaan hebben is toch kijken naar is er laaghangend fruit wat er geplukt kan worden. En daar 

zijn we steeds voor gegaan. Je had wel de keus kunnen maken om een groter onderzoek te starten waarbij het 

ook een JIT had kunnen worden, maar we hebben steeds de keus gemaakt om het niet te doen. En dat is een 

capaciteitskeus. […] Ik heb zelf veel onderzoeken gedraaid waarbij ik uiteindelijk veel meer rendement heb 

gezien in korte klappen, ook vertaald naar celdag-equivalenten, dat is: wat levert het uiteindelijk aan straf op. Als 

je documentatie opbouwt in een relatief korte tijd, dan vraagt dat van ons veel minder capaciteit, veel minder 

tijdsinvestering, terwijl uiteindelijk de straf die subjecten krijgen, veel hoger is dan dat we een onderzoek draaien 

van een jaar. Maar dat kan niet in elk type onderzoek. We hebben hier een aantal, zeker als het gaat om 

verdovende middelen problematiek, harddrugs en softdrugs, dan zit je meer in de grootschalige 

hennepkwekerijen waarbij Nederlandse knowhow in Duitsland gebruikt wordt en Nederlanders in Duitsland de 

kwekerijen hebben en dan gaat het vaak om grote indoor-kwekerijen. Dat is een problematiek die zich wat mij 

betreft er voor zou lenen om toch eens steviger met elkaar aan te pakken.’ 

 

Overigens wordt door een aantal respondenten aangegeven dat onderzoek met het buitenland niet 

alleen capaciteit kost, maar ook capaciteit kan opleveren. Immers, buitenlandse rechercheurs dragen 

ook bij aan het onderzoek waardoor meer mogelijkheden ontstaan en er grotere ‘klappen’ uitgedeeld 

kunnen worden. Daarnaast wordt aangegeven dat met kortlopende onderzoeken te kunstmatig op de 

Nederlandse situatie wordt gefocused, waardoor men geen ruimte heeft om verder te rechercheren 

waar dat eigenlijk gewenst is. Zo komt men bij de uitvoering van opsporingsonderzoeken regelmatig 

buitenlandse activiteiten van een crimineel verband op het spoor die voorheen niet bekend waren en 

die wel dringend aangepakt dienen te worden. Respondenten geven aan dat als zo’n spoor van te 

voren wel bekend is, een dergelijk onderzoek met een buitenlandse partner afgestemd had kunnen 

worden, bijvoorbeeld middels een JIT, wat de effectiviteit en efficiëntie ten goede zou komen. Dit 

brengt ons bij het volgende, samenhangende onderwerp, te weten informatie-uitwisseling en analyse.  
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3.2 Informatie-uitwisseling en analyse 

Voordat überhaupt de vraag gesteld kan worden of de aanpak van het betreffende criminele 

fenomeen prioriteit geniet, of er capaciteit voor beschikbaar gesteld kan worden en of samenwerking 

met buitenlandse partners wenselijk is, dient er informatie voorhanden te zijn aan de hand waarvan 

deze keuzes gemaakt kunnen worden. Met andere woorden, er moet onder andere inzichtelijk zijn 

welke criminelen betrokken zijn, wat hun rol is, wat de consequenties zijn van hun criminele 

activiteiten en in hoeverre buitenlandse opsporingsinstanties bij het onderzoek betrokken kunnen 

worden. Op basis van deze informatie kan vervolgens een plan van aanpak worden geschreven, op 

basis waarvan de stuurploeg een oordeel kan vellen. Informatie is de kern waar de opsporing op 

draait, met name bij zware en georganiseerde criminaliteit.42 Criminaliteit dus, waar het JIT-instrument 

met name voor is bedoeld. Om deze vorm van criminaliteit te onderzoeken dient er zicht te zijn op 

criminele netwerken en daaruit voortkomende samenwerkingsverbanden. Dit kan alleen ontstaan als 

politiediensten daarover informatie uitwisselen en gezamenlijke analyses maken over deze criminele 

groeperingen.43 Respondenten geven echter aan dat dit in de praktijk tot op heden sporadisch 

voorkomt. Er zijn wel andere kanalen waardoor informatie over grensoverschrijdende criminaliteit 

gedeeld kan worden met de buurlanden, maar dit vindt niet structureel plaats. Hoewel dit geen 

absolute voorwaarde is om tot een JIT te komen, dergelijke onderzoeken kunnen namelijk ook op een 

eenzijdig rechtshulpverzoek gestart worden (zie bijvoorbeeld het Nederlands-Duitse JIT), biedt een 

dergelijke informatiehuishouding wel meer kansen om tot een JIT te komen. Immers, als landen inzicht 

hebben in criminaliteitsfenomenen waar zij beiden hinder van ondervinden, stimuleert dit 

grensoverschrijdende samenwerking. Onder andere met die gedachte heeft het BES in de Euregio 

Maas-Rijn het initiatief genomen om tot een gezamenlijke informatiehuishouding en, daaruit 

voortvloeiend, prioritering te komen. Voordat deze met het oog op JITs relevante ontwikkeling 

beschreven wordt, zal eerst inzicht gegeven worden in het verloop van de huidige informatie-

uitwisseling met buurlanden. 

 

3.2.1 Grensoverschrijdende informatiekanalen  

In grensregio’s als Drenthe, Twente, Gelderland en Limburg heeft men veelvuldig te maken met 

grensoverschrijdende criminaliteit met Duitsland. Zodoende wordt dan ook zeer regelmatig contact 

met partners over de grens gezocht. Dit contact is echter wel persoonsafhankelijk: doordat men elkaar 

persoonlijk kent, belt men elkaar voor informatie en/of om zaken te bespreken en af te stemmen. De 

afgelopen jaren hebben Europese verdragen als het Zweeds Kaderbesluit, Prüm en Enschede 

informatie-uitwisseling van politiegegevens met Duitsland vereenvoudigd, waardoor dit een effectieve 

methode is om aan de gewenste informatie te komen. Een respondent uit de grensregio Drenthe gaf 

als voorbeeld: 

‘We hebben met een onderzoek naar gewapende roofovervallen zoveel samengewerkt, waarbij constant of de 

collega’s uit Duitsland hier zaten of wij in Lingen. De persoonlijke contacten die daaruit zijn ontstaan, maken 

gewoon dat je heel makkelijk elkaar weet te vinden en dat je heel makkelijk met elkaar informatie kunt delen. Wij 

kunnen politie-politie natuurlijk veel delen en op het moment dat je zegt nou wil ik er wat mee kunnen, dan regel 

                                                 
42 Spapens (2008:305). 
43 Idem. 
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je het formeel met een rechtshulpverzoek. […] Waar dat bij ons ook toe geleid heeft is dat we veel meer 

stroomlijn hebben in de rechtshulpverzoeken. Voorheen dan had Duitsland een probleem en die hadden 

verdachten voor hun zaken in Nederland en die wilden hen getapt hebben en dan kwam er een 

rechtshulpverzoek met een verzoek om zes taps aan te sluiten. Rechtshulpverzoeken hebben hier een hoge 

prioriteit, wij moeten dat uitvoeren, maar ja, als ik hier zes taps aansluit kost me dat misschien wel vier man. Dan 

heb ik daar vier weken taps lopen en ben ik vier weken, vier man kwijt om die taps uit te luisteren en uit te 

werken. Dat is een enorme klus, terwijl onze ervaring inmiddels is dat als je eerst met elkaar deelt waar het nu 

eigenlijk om gaat en welke informatie je nodig hebt, dat je misschien tot de slotsom komt dat die zes taps 

helemaal niet noodzakelijk zijn. Dus over en weer hebben we over rechtshulpverzoeken vooraf vaak contact.’ 

 

Tegelijkertijd is dit informatiekanaal ook kwetsbaar gelet op personele wisselingen binnen 

opsporingsinstanties en het niet structurele karakter ervan. Er wordt doorgaans pas contact met elkaar 

gezocht zodra men vanuit een incident of een lopend onderzoek zicht krijgt op grensoverschrijdende 

criminaliteit die elkaar raakt. Tevens is men door allerlei redenen toch vaak intern gericht, waardoor 

contact zoeken met het buitenland niet snel gebeurt, terwijl, zo geven respondenten aan, dit wel zou 

moeten. Hierdoor blijven bepaalde criminele fenomenen buiten beeld. 

‘Het enige wat we nog veel structureler zouden moeten doen, is informatie in onze informatiekanalen krijgen. 

Zoals we het nu georganiseerd hebben is het nog teveel persoonsafhankelijk. Als ik er niet ben, weet mijn tweede 

man veel minder makkelijk de weg te vinden in Duitsland dan dat ik dat weet. We moeten dat veel beter in 

processen zetten. Persoonlijke contacten blijven belangrijk, maar de informatie waarmee je de problemen helder 

krijgt en het daardoor dus ook het kunt hebben over de aanpak, dat moet veel meer in processen. Zo hebben we 

een paar weken terug bij elkaar gezeten in Enschede met een aantal informatiecollega’s uit IJsselland, Twente, 

Drenthe en Duitsland. Dan zitten die informatierechercheurs bij elkaar en dan blijkt dat in Duitsland een 

Nederlander op heterdaad is aangehouden met de diefstal van velgen van Volvo’s. Dan blijkt van, ‘wacht eens, 

dat probleem hebben we hier ook’. Dan blijkt dat er in [een Nederlandse stad] een loods gehuurd is waar sprake 

was van opslag van grote hoeveelheden Volvo velgen. Van daaruit ontstond het beeld dat we wel eens te maken 

konden hebben met een georganiseerde, structurele markt waarin mensen op pad waren om Volvo velgen te 

jatten in Nederland en Duitsland, die dan in Nederland werden opgeslagen en van hieruit richting Bulgarije 

gingen. Als je de informatie van elkaar niet bij elkaar legt, heb je geen zicht op dat probleem. De informatie is dan 

nog vaak zo fragmentarisch dat het complete beeld niet ontstaat en dus ook niet zo’n groot onderzoek gestart 

wordt.’ 

 

Het buiten beeld blijven van bepaalde criminele fenomenen of de totale omvang van bepaalde 

criminele activiteiten, maakt dat dergelijke feiten niet geprioriteerd worden voor onderzoek. 

‘Het zou zo moeten zijn dat op het moment dat Duitsland een Nederlander aanhoudt voor dat feit, ze dat zouden 

moeten delen met Nederland en andersom. Dat is geen automatisme. Meestal wordt het daar afgewerkt en 

krijgen we er hier geen zicht op. Als Nederland of Duitsland trends signaleren in de grensstreek, zouden we die 

trends ook moeten delen met elkaar, want misschien hebben we wel dezelfde trends en dan ontstaat er een 

completer beeld van het hoe en waarom en wie er mee bezig zijn. En dan kun je kijken wat doen we er aan. 

Daarmee zou het probleem op een gegeven moment ook zo zwaar kunnen worden dat het geprioriteerd kan 

worden om aan te pakken.’  
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Respondenten geven aan dat als er wel beter zicht zou zijn op deze grensoverschrijdende criminaliteit 

en er daardoor ook prioriteit aan gegeven kan worden, het JIT-instrument zich goed zou lenen om 

deze problematiek aan te pakken. Nu komt het echter niet in beeld, waardoor de behoefte aan een JIT 

ook niet ontstaat. 

 

3.2.2 BES: Euregionale informatie-uitwisseling en prioritering44 

Sinds 1 april 2004 is het BES, gevestigd in Maastricht, actief. Momenteel bestaat dit bureau, welke 

een samenwerkingsverband is tussen de arrondissementsparketten Maastricht en Roermond, onder 

andere uit twee Officieren van Justitie, een beleidsadviseur, twee parketsecretarissen, een 

criminoloog, en een Duitse en Belgische liaison officier. Het bureau heeft van het College van PG de 

volgende doelen gesteld gekregen:  

 

1) De Euregionale justitiële samenwerking te verbeteren door onder andere de volgende taken uit 

te voeren: 

- Het zorg dragen voor en uitvoeren van Euregionale criminaliteitsbeelden aan de hand 

waarvan duidelijke en unanieme prioriteiten voor de gezamenlijke aanpak van 

grensoverschrijdende criminaliteit worden gesteld door de bevoegde autoriteiten; 

- Het laten uitvoeren van wetenschappelijke en operationele grensoverschrijdende 

criminaliteitsanalyses; 

- Het opstarten van grensoverschrijdende gezamenlijke onderzoeken en het begeleiden 

daarvan; 

- Het organiseren van overleggen, seminars en conferenties met bevoegde autoriteiten uit de 

betreffende landen; 

- Het doorontwikkelen naar een internationaal Bureau met vertegenwoordigers uit de drie 

landen. 

2) Het functioneren als expertisecentrum ten aanzien van internationale politiële en justitiële 

samenwerking in grensgebieden tussen Nederland, België en Duitsland. 

 

In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven ontplooid om deze doelstellingen te 

verwezenlijken. Zo zijn er meerdere overlegfora opgericht waarin afstemming plaatsvindt op 

strategische en operationeel niveau ten aanzien van grensoverschrijdende criminaliteit. Per jaar wordt 

tijdens een strategische conferentie, waarbij de parkethoofden en korpschefs uit de betreffende regio’s 

aanwezig zijn, vastgesteld wat prioriteiten zijn voor samenwerking. Hierbij levert het BES een 

ondersteunende rol door deze conferentie voor te bereiden middels het vaststellen van een agenda, 

het informeren over de stand van zaken ten aanzien van grensoverschrijdende criminaliteit, 

voorstellen voor samenwerking te doen, en door de aldaar gemaakte beslissingen uit te werken. 

Thema’s waarop samengewerkt wordt, zijn mensenhandel, rondtrekkende dadergroepen en de 

aanpak van georganiseerde drugsproductie en -handel (met name hennep en XTC). Vervolgens wordt 

                                                 
44 Deze informatie is afkomstig uit een dubbelinterview met twee medewerkers van het BES. Zie voor meer 
informatie over het BES: Vermeulen & Van Damme (2010). 
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per prioriteit/thema een werkgroep geformeerd die Euregionaal is samengesteld en bestaat uit op dat 

onderwerp deskundige politiefunctionarissen. Zij verzamelen relevantie informatie, analyseren die en 

komen met voorstellen voor gezamenlijke activiteiten zoals controles en opsporing. De respondenten 

geven echter aan dat ondanks gemaakte afspraken, het nog steeds lastig blijft om de 

opsporingspartners betrokken te houden. Daarbij spelen beperkte capaciteit en andere belangen een 

belangrijke rol: 

‘Het is nog niet altijd even succesvol, maar we maken stappen. We blijven er aan trekken. […] Dat is capaciteit, ik 

bedoel… Je moet ook gaan op het moment dat die werkgroep bij elkaar komt, en niet zeggen van: ik heb nu even 

wat anders te doen. En dat blijft trekken en sleuren.’ 

 
Een tweede overlegforum dat het BES heeft georganiseerd, is het tweemaandelijkse overleg tussen 

Euregionale Contactmagistraten en recherchechefs. Het BES faciliteert dit overleg met onder andere 

tolken en zorgt ook voor inhoudelijke thema’s. Veelal wordt er gesproken over problemen die te 

maken hebben met het uitvoeren van rechtshulp. Daarnaast worden komende rechtshulpverzoeken 

alvast met elkaar afgestemd en worden potentiële gemeenschappelijke onderzoeken besproken. Het 

doel daarbij is dat men proactief wil handelen in plaats van incidentgerichte onderzoeken uit te voeren 

(zogenoemde ‘brengcriminaliteit’). Zodoende is door het organiseren van deze gezamenlijke 

overleggen er een JIT gestart naar motordiefstallen. De oprichting van dit JIT met België (Duitsland 

haakte uiteindelijk af45) had overigens nog wel de nodige voeten in de aarde, aldus een respondent 

van het BES: 

‘Tijdens een overleg in onze beginjaren hebben we gewoon gevraagd aan de recherchechefs: ‘Presenteer nou 

eens met welke vorm van criminaliteit jij nu geconfronteerd wordt’. We kregen een zestal presentaties en daaruit 

bleek dat motorendiefstallen dat jaar gigantisch omhoog waren gegaan in Eupen, Luik en Tongeren, maar in 

Nederland was dit niet bekend. De dag er na, na terugkomst, heb ik hier aan een analist gevraagd om dat na te 

kijken en toen bleek dat het hier ook met 200% was gestegen. We hadden dus een Euregionaal probleem dat 

zich bij uitstek zou lenen voor een JIT. We zijn dat gaan onderzoeken en hebben dat besproken. Uiteindelijk zijn 

we daarin geslaagd, maar vervolgens werd het onderzoeksdoel van de Nederlandse politie beperkt tot het 

oppakken van tien motorendieven, terwijl er in de hele Euregio meer dan 2000 motoren per jaar verdwenen en 

het mogelijk dezelfde groep was. Wat heeft het dan voor zin om de dieven aan te pakken, want er zit een 

helingcircuit achter. Dus dat was de volgende strijd die je met de Nederlandse politie aanmoest. Niet stoppen met 

tien motordieven, want die hadden we na twee weken al, maar we stoppen pas als we weten waar ze naar toe 

gaan. Uiteindelijk hebben we toen doorgerechercheerd, waarbij we uitkwamen bij een gerenommeerde 

motorenhandelaar in de omgeving van Eindhoven met omgekatte motoren in zijn zaak. Dan doe je pas zaken, 

dan haal je de angel eruit. En dan constateer je het jaar er op dat motordiefstallen weer zijn gedaald naar normale 

aantallen.’ 

 

Momenteel is het BES gefocused op het organiseren van gezamenlijke opsporingsonderzoeken. Een 

relevante ontwikkeling op dat gebied is, dat tijdens een recente strategische conferentie de 

parkethoofden en de korpschefs van de Euregio Maas-Rijn zich positief hebben uitgesproken over 

een plan van het BES dat de samenwerking op vier niveaus moet gaan verstevigen. Dit plan is nog in 

ontwikkeling, maar het idee is als volgt: 

                                                 
45 Zie hoofdstuk 2. 
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1: Intensiveren van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling: 

‘Afspraak is dat we gaan werken aan een soort van dashboard van criminaliteit. Dus we gaan informatie zodanig 

uitwisselen, dat we niet dagelijks of wekelijks, maar dat we tweewekelijks of maandelijks kunnen kijken wat is de 

stand van zaken met die criminaliteit. Wat speelt er in de regio Aken, wat in Luik, wat in Maastricht en wat in 

Hasselt en Tongeren. Zien we daar overeenkomsten. Op het moment dat je overeenkomsten ziet en je duikt daar 

dieper in en je ziet daar dezelfde soort van MO [i.e. modus operandi] dan kun je al gaan denken zitten daar 

grensoverschrijdende aspecten aan. Dat gaan we doen: dashboard van criminaliteit die ons de draadjes gaat 

geven voor operationele analyses, maar informatie uitwisseling die ons ook in staat stelt om jaarlijkse een beeld 

te presenteren bij de autoriteiten aan de hand waarvan zij weer prioriteiten kunnen vaststellen.’  

 

2: Gezamenlijk uitvoeren van analyses: 

‘Wat je nu ziet is dat ieder zijn eigen criminaliteit analyseert en daardoor ook grensoverschrijdende aspecten mist. 

Dus we willen nu dat er Euregionaal geanalyseerd wordt. En daarvoor is die informatie-uitwisseling weer de 

basis. Vanuit die analyse komen tot operationele analyses.’  

 

3: Het instellen van een ‘Euregionaal beslisgremium opsporing’ (i.e. weegploeg): 

‘Die operationele analyses die komen vervolgens in een Euregionaal beslisgremium opsporing. Dat hebben we 

ingericht om de problematiek van de weegploeg te lijf te gaan. Elk van de landen kan daar onderzoeken 

inbrengen. Dat zijn natuurlijk onderzoeken met grensoverschrijdende aspecten en daar maakt dat Euregionaal 

gremium de keuzes. Dat beslisgremium gaat naast de keuze maken voor welke soorten van onderzoeken we 

gaan draaien ook bepalen in welke vorm we gaan draaien. Ook daarin, en dat is door de strategische conferentie 

uitgesproken, staat het bevorderen van het instrument van JIT.’  

 

4: Verplicht leveren van onderzoekscapaciteit aan Euregionale opsporingsonderzoeken: 

‘De korpschefs en de parketten hebben zich verplicht om capaciteit te leveren voor Euregionaal onderzoek. Op 

het moment dat er gekozen wordt door het Euregionale beslisgremium, hebben we dus ook de capaciteit die 

daarbij hoort om grensoverschrijdend op te sporen.’ 

 

De verwachting is dat als aan dit plan uitvoering wordt gegeven er meer JITs zullen ontstaan, 

aangezien er gezamenlijke prioriteiten ontstaan en capaciteit gewaarborgd is. Daarbij gaven de 

respondenten van het BES aan dat vanuit België en Duitsland men in ieder geval erg bereid is om 

samen met Nederland JITs uit te voeren. 

 

3.3 Operationele keuzes ten aanzien van grensoverschrijdende samenwerkingsvormen 

Reeds is besproken dat voordat een onderzoek uitgevoerd kan worden, toestemming nodig is van de 

betreffende stuurploeg en dat de informatiepositie daarbij een belangrijke rol speelt. Immers, een van 

de criteria waarop de stuurploeg toetst is of het opportuun is om het betreffende onderzoek uit te 

voeren. Deze twee samenhangende randvoorwaarden gelden voor elk opsporingsonderzoek dat in de 

Nederlandse context wordt uitgevoerd; dus ook voor JITs. Met dit gegeven in het achterhoofd, wordt in 

deze paragraaf beschreven welke afwegingen Nederlandse opsporingsambtenaren in onderzoeken 

maken als ze geconfronteerd worden met grensoverschrijdende criminaliteit. Er zijn namelijk drie 

manieren waaruit gekozen kan worden om internationaal samen te werken:  
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a) Middels het indienen van een schriftelijk rechtshulpverzoek bij buitenlandse 

opsporingsambtenaren, die vervolgens de gevraagde onderzoekshandelingen aldaar 

uitvoeren; 

b) Middels een parallel- of spiegelonderzoek, waarbij opsporingsambtenaren uit twee of meer 

landen op eigen grondgebied onderzoek verrichten naar hetzelfde criminele verband en/of 

verbanden met onderlinge binding. De onderzoekshandelingen tussen de opsporingsteams 

worden daarbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en informatie-uitwisseling vindt plaats op 

basis van rechtshulpverzoeken; 

c) Middels een JIT, waarbij opsporingsambtenaren gezamenlijk onderzoek verrichten in één 

team en informatie onderling vrij kunnen uitwisselen. 

 

In het volgende zullen verschillende elementen beschreven worden aan de hand waarvan 

opsporingsambtenaren keuzes maken. Hoewel de verschillende onderscheidden elementen met 

elkaar samenhangen in het keuzeproces, zullen ze apart behandeld worden. Daarbij dient opgemerkt 

te worden dat gegeven het doel van dit onderzoek, namelijk het achterhalen waarom er tot nu toe zo 

weinig JITs worden uitgevoerd in Nederland, de gekozen elementen de keuze voor een JIT negatief 

beïnvloeden. Met andere woorden, onderstaande elementen zorgen ervoor dat 

opsporingsambtenaren, zowel van de politie als het OM, er niet voor kiezen om een JIT uit te voeren. 

Er zijn volgens respondenten ook elementen waarom juist wel voor een JIT gekozen dient te worden – 

deze redenen komen in hoofdstuk vijf aan bod. 

 

3.3.1 Element bestaande contacten en routine 

In de huidige opsporingspraktijk wordt veel samengewerkt op basis van rechtshulpverzoeken. Door 

het veelvuldige contact dat men met elkaar heeft, met name in de grensregio’s, hebben Nederlandse 

en Duitse politiefunctionarissen allerlei samenwerkingsvormen ontwikkeld die het dagelijkse 

opsporingswerk over de grens vergemakkelijken. Door de persoonlijke contacten weet men op 

eenvoudige en snelle wijze informatie bij elkaar in te winnen, en worden grensoverschrijdende acties, 

zoals observaties, eenvoudig met elkaar afgestemd. Routine speelt daarbij een belangrijke rol: men is 

het gewend om zaken op een dergelijke manier met elkaar uit te voeren. Met name de snelheid 

waarmee zaken daardoor geregeld kunnen worden, wordt als een groot voordeel ervaren door de 

betreffende respondenten. Verder geven zij aan dat de in de afgelopen jaren ontwikkelde Europese 

regelgeving over informatie-uitwisseling deze manier van werken nog verder vereenvoudigd heeft, 

waardoor het voor hen een aantrekkelijke manier van samenwerken is:  

‘Maar vanuit onze operationele behoeften zien wij eigenlijk de noodzaak er niet toe [om een JIT uit te voeren]. 

Want je kunt ook met een Spiegelverfahren zoals de Duitsers dat noemen of anderszins, met gewone normale 

rechtshulp, kun je tegenwoordig zeker met die brede wetgeving heel goed samenwerken. Je kunt vrijelijk 

informatie uitwisselen en opsporen is toch vooral informatie uitwisselen. Daar komt het vaak wel op neer. 

Rechtshulpverzoeken en politie-politie uitwisseling loopt eigenlijk vrij. Als je ziet in het onderzoek [X], dan hebben 

we data bestanden in beslag genomen, hele administraties die we gedigitaliseerd hebben en die hebben we hier 

gewoon vrijelijk ter beschikking staan. De politie komt hier uit Neurenberg met zes man en zitten hier boven [in 

het Nederlandse politiebureau] gewoon te rechercheren en alles wat zij voor hun onderzoeken nodig hebben dat 
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halen ze er uit en wij dragen het over en zij gaan aan de slag. Zo makkelijk gaat het eigenlijk. En dat geldt met de 

Engelsen eigenlijk net zo. Wij gaan daar heen, zij komen hier heen. We hebben Tsjechen gehad. Als je met 

elkaar informatie wilt delen, omdat je onderzoek het ook toelaat, dan ervaren wij geen problemen in de 

internationale samenwerking.’ 

 

Het aspect van wederzijds respect en vertrouwen is volgens de respondenten erg belangrijk wil deze 

vorm van samenwerking goed uitgevoerd kunnen worden. Door de vele contacten die men met elkaar 

heeft, is er een dergelijke vertrouwensband ontstaan en ziet men het werken met elkaar als een 

werkrelatie waarbij ‘het geven en nemen is’. Door het onderhouden van deze werkrelaties met 

naburige landen, is het samenwerken met buitenlandse opsporingsambtenaren qua beleving 

nauwelijks anders dan samenwerken met Nederlandse politiefunctionarissen uit een andere 

politieregio. Respondenten geven aan dat het, hoewel het niet volgens de regels is, wel degelijk 

uitmaakt of je een rechtshulpverzoek van iemand krijgt die je kent en/of waar eigen belang bij zit, dan 

een verzoek ‘uit het niets’. Hoe in de praktijk hierover gedacht wordt, geven onderstaande twee citaten 

goed weer: 

‘De kunst is dat wij altijd bij zwacri [i.e. zware en/of georganiseerde criminaliteit] onderzoeken de zaak 

voorbereiden als wij naar hen [buitenlandse opsporingsambtenaren] toegaan. Wij brengen dan heel goed op de 

mat wat er voor hun inzit. Dat is het namelijk, dat je er beiden iets aan hebt. Dan ervaren wij eigenlijk vrijwel geen 

problemen in de informatie-uitwisseling. Kijk, door de manier van werken nu, positioneren wij die Duitsers zodanig 

dat zij die [X] waar zij last van hebben, dat zij hier de bewijslast ook gewoon kunnen ophalen. Zij hebben er ook 

iets aan om met ons samen te werken. Als je het in de samenwerking zo modelleert, dat je eigenlijk alleen maar 

komt halen en dat de ander het gevoel heeft, wij moeten voor die Hollander dit en voor die Hollander dat, dan zou 

je wel eens.. Ja, andersom ook hè. Wat heb ik eraan, dat is een bak werk. Maar als je het gevoel hebt wij hebben 

er ook iets aan. Kijk, wij hebben nog altijd ons opportuniteitsbeginsel, maar die Duitsers moeten toch alles 

aanpakken. Dat geldt voor de Engelsen tot op zekere hoogte ook, die zijn allang blij als je hen bewijs komt 

overhandigen waar zij mee kunnen acteren.’ 

 

Een respondent over de internationale contacten: 

‘Als ik nou in Duitsland iets moet doen in bijvoorbeeld Baden Württenberg, daar ken ik niemand. Dan bel ik mijn 

vriend [X] om te vragen help mee eens even. ‘Oh wacht maar, ik ken wel iemand.’ Zo ken ik ook wel een paar 

mensen bij Interpol en bij Scotland Yard. Dat is het adressenboekje. Dan ben je ook meteen geïntroduceerd en 

dan loopt dat. En het buitenland, en zeker Duitsland, is behoorlijk samenwerkingsgericht. Dat is helemaal niet 

zo’n punt. Ik denk dat wij nog wel lastiger zijn in samenwerking naar elkaar toe. Wij kregen hier een tijdje geleden 

een rechtshulpverzoek bij de districtsrecherche van de Belgen die met een groot fraudeonderzoek bezig waren, 

en wij zaten ons alleen maar achter de oren te krabben van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we zo weinig 

mogelijk capaciteit aan die Belgen hoeven te leveren, vanuit onze krapte. Maar andersom, dan denk ik wel eens, 

waarom doen wij altijd zo lastig.’ 

 

3.3.2 Element regionale opsporingsprioriteiten 

De regionale opsporingsprioriteiten spelen een belangrijke rol. Respondenten geven aan dat zij geen 

langlopende onderzoeken (meer) uitvoeren, maar slechts enkele maanden op een crimineel verband 

rechercheren. Doel daarbij is doorgaans niet het oprollen van de gehele criminele organisatie, maar 
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het te ontregelen; dit zijn de korte klap onderzoeken.46 Dit zorgt ervoor dat als er met het buitenland 

samengewerkt moet worden er geen langdurige trajecten ontstaan die veel coördinatie vergen, maar 

dat het om korte samenwerkingsverbanden gaat. Het volstaat dan om op basis van een algemeen 

rechtshulpverzoek samen te werken, zoals uit het volgende citaat blijkt: 

Wat mij met name in dat kader van onderzoek [X] hadden, waarbij we een soort algemeen rechtshulpverzoek 

over en weer hadden gedaan, waarin we toestemming hadden gevraagd om alle informatie in dat onderzoek 

sowieso met elkaar te mogen delen. En dat is de basis geweest waarop wij constant informatie met elkaar aan 

het delen waren. We hebben op een gegeven moment gebruik gemaakt van een baken onder het voertuig van 

een van de hoofdverdachten in Nederland, maar dat hebben we ook met een apart rechtshulpverzoek ook voor 

Duitsland geregeld, omdat hij ook de grens over ging. Want je doet opsporingshandelingen in Duitsland en dat 

kon niet in het algemene verhaal. Maar als je een algemeen rechtshulpverzoek doet voor een x periode, waarbij 

je wel aangeeft wat hetgeen is dat je wilt delen, dan is dat een hele goede basis en efficiënt. Alleen je moet wel 

scherp zijn dat je voor die extra specifieke dingen een apart rechtshulpverzoek moet doen. Dat werkt voor de 

effectieve, efficiënte korte klap geweldig.’  

 

Daarbij geven sommige respondenten aan dat als er in de regio wel voor ‘echt zware, complexe 

onderzoeken’ zou worden gekozen, waarbij veel uitgebreider onderzoek gedaan moet worden met de 

inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden, een JIT-vorm wel geschikt zou zijn. Want dan zijn 

dergelijke zaken al vooraf op basis van een gemeenschappelijke doelstelling geregeld en zijn er geen 

afzonderlijke rechtshulpverzoeken meer nodig. Maar zolang alleen kortlopende onderzoeken 

uitgevoerd moeten worden, wordt in de praktijk niet de noodzaak gevoeld om dergelijke 

opsporingsonderzoeken in een JIT-vorm uit te voeren. Volgens de respondenten volstaan 

rechtshulpverzoeken en parallelle onderzoek. 

 

3.3.3 Element tijdsdruk en snelheid 

Eenvoud en snelheid spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de samenwerkingsvorm. Een 

groot deel van de opsporingsonderzoeken waarbij grensoverschrijdend samengewerkt moet worden, 

start op basis van incidenten, bijvoorbeeld een flinke stijging in het aantal diefstallen of overvallen. 

Door de tijdsdruk in dit soort zaken, wordt gekozen om middels rechtshulpverzoeken dan wel 

parallelonderzoeken samen te werken. Dat neemt niet weg dat dan nog steeds tal van afspraken met 

elkaar gemaakt moeten worden, maar door de goede onderlinge contacten in de omliggende landen, 

verloopt dit volgens de respondenten prima. Het volgende citaat geeft weer hoe snelheid een rol kan 

spelen bij het opstarten van een samenwerkingsverband. Daarnaast laat het ook zien dat routine er 

voor zorgt dat samenwerkingsvormen niet snel aangepast worden bij goed functioneren: 

‘We hebben best een aantal zaken gehad waar het een JIT had kunnen worden. We hebben een onderzoek 

gehad naar gewapende roofovervallen, bankovervallen in Duitsland. En dat waren Nederlandse verdachten die 

dus heel bewust gebruikmaakten van de grens als scheidslijn. Die hebben langs de hele grensstreek, tot voorbij 

Enschede, een hele serie bankfilialen, die allemaal vlak over de grens liggen, overvallen. […] Al met al ontstond 

een beeld dat iemand uit [een Nederlandse stad] en iemand uit [een andere Nederlandse stad] er bij betrokken 

waren. Toen bijeenkomst belegt in Groningen samen met de rechercheofficier van Groningen en ook de Duitse 

verantwoordelijke Staatsanwalt. Toen zijn voorzichtig de lijnen opengezet voor een JIT, en dat werd zo stroperig. 

                                                 
46 Zie paragraaf 3.1. 
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Die Duitse Staatsanwalt zei ook voordat we dat voor elkaar krijgen zijn we misschien drie maand verder terwijl die 

overvallen door bleven gaan. [...] Er zat een redelijke tijdsdruk op, joh als we nu parallelle teams laten draaien en 

goede afspraken maken, denken we dat het veel efficiënter is dan dat we proberen een JIT op te richten. En zo 

hebben we het toen gedaan. En zo hebben we elke keer als we tegen problematiek opliepen er voor gekozen om 

zo kort en zo snel mogelijk via de gevonden wegen met elkaar werkafspraken te maken en dan samen draaien in 

plaats van dat we een JIT lieten draaien. We zijn wel gestart met het idee dat we later zouden doorstarten in een 

JIT, maar dat is nooit gebeurd. Datgene wat we aan het doen waren liep al zo goed dat de noodzaak daarvoor er 

ook niet meer was.’ 

 

3.3.4 Element beperkte zeggenschap over het opsporingsonderzoek en personeel 

Een ander obstakel dat door respondenten wordt ervaren, is dat men de volledige controle over het 

onderzoek kwijt is bij een JIT. Door deze samenwerkingsvorm moet men in sterke mate rekening 

houden met elkaars onderzoeksbelangen. Hoewel dit bij parallelle onderzoeken ook het geval is, 

wordt dit als een vrijere samenwerkingsvorm gezien dan een JIT. Binnen een parallelonderzoek hoeft 

namelijk geen gemeenschappelijk doel te worden vastgesteld, zijn niet alle afspraken juridisch 

bindend (al kan dat ook nadelige gevolgen hebben) en kan zelf beslist worden hoe met onvoorziene 

zaken tijdens het onderzoek wordt omgegaan. 

‘De Officier [van Justitie] wil er niet aan [aan een JIT[, want zegt hij, dan ben ik de controle en de regie op mijn 

onderzoek kwijt. Hij heeft de leiding over dat opsporingsonderzoek en die doelstellingen zijn aan de voorkant 

strak afgebakend, en alles wat daarbij komt en van die doelstellingen wegloopt, dat wil die niet want dan loopt hij 

uit in de tijd en dat gaat gedoe geven. Dus hij wil heel gestructureerd en gecontroleerd dat onderzoek aansturen. 

En als je er alleen over gaat, dan heb je maximale controle. En als je dat met anderen moet gaan delen, die 

hebben ook hun belangen en die brengen dat ook in. Verder vind hij een JIT ook onnodig complex.’ 

 

Daarnaast geven respondenten aan dat de politie er ook belang bij heeft om geen recherchecapaciteit 

aan een JIT af te staan. Politiechefs houden graag zelf de zeggenschap over hun personeel in plaats 

van dat een buitenlandse teamleider zijn/haar mensen aanstuurt. Daarnaast wil men de inzet van 

recherchepersoneel flexibel houden, zodat zij beschikbaar zijn voor acute zaken die zich mogelijk 

aandienen, zoals een TGO. 

 

3.3.5 Element onbekendheid en negatieve beeldvorming JIT 

Er is, gezien het geringe aantal JITs dat in Nederland is uitgevoerd, weinig ervaring met het instrument 

opgedaan. Een aantal politiekorpsen en arrondissementsparketten heeft tot op heden dan ook nog 

geen JIT uitgevoerd en respondenten geven aan dat het begrip JIT ‘niet leeft binnen de eigen 

organisatie’. Men weet daarom niet goed hoe een dergelijk onderzoek uitgevoerd moet worden en wat 

de mogelijkheden daarbinnen zijn. Beeldvorming over het instrument speelt daarom een belangrijke 

rol, aangezien men niet op eigen ervaringen kan baseren of een JIT voor een gegeven onderzoek te 

verkiezen is boven rechtshulp of parallelonderzoek. Onder een groot deel van de respondenten 

heerste (met name toen het JIT-instrument net in Nederland bestond) een tamelijk negatief beeld over 

het instrument. Dit zorgde ervoor dat men erg sceptisch was en het instrument niet als een alternatief 

zag voor bestaande samenwerkingsvormen.  
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In het volgende zullen enkele obstakels weergegeven worden zoals de respondenten, 

uitgezonderd de respondenten die reeds ervaring op hebben gedaan met een JIT, die percipiëren; dus 

los van het feit of dat daadwerkelijk zo is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze beeldvorming 

langzamerhand, met de komst van meer JITs, aan het veranderen is door de positieve ervaringen die 

zijn opgedaan en, niet onbelangrijk, het onder de aandacht brengen daarvan. 

 

- Lange voorbereidingstijd 

Voor veel respondenten geldt de in hun ogen tijdrovende en bureaucratische voorbereidingstijd die 

nodig is om een JIT te starten, als een belangrijk obstakel. Dit komt volgens hen doordat allerlei zaken 

van te voren moeten worden afgestemd, zowel onderzoeksmatig als praktisch, omdat dit de basis 

vormt voor het verdere verloop van het onderzoek. Deze afstemming wordt in hun ogen 

gecompliceerd doordat er zowel in Nederland als bij het deelnemende land een procedure gevolgd 

moet worden om toestemming te krijgen voor het gebruik van een JIT. Daardoor duurt het volgens de 

respondenten te lang voordat een JIT uitgevoerd kan worden: 

‘Het tot stand komen van JITs gaat in mijn beleving over zoveel schijven. Ik heb geen ervaring als het JIT er 

eenmaal is, want ik heb geen JITs gedraaid. Maar het aantal keren dat we erover gedacht hebben en er mee 

bezig zijn geweest, dan gaat het over zoveel schijven en er zijn zoveel mensen die daar wat van willen vinden en 

elke schijf is een drempel. En als je dan al heel weinig JITs draait, dan raakt het ook niet ingeslepen. Dan bouw je 

geen vertrouwen op in dat middel. Want de mogelijkheid van een JIT is er al jaren volgens mij. En als je dan ziet 

hoeveel we er dan hebben gedraaid met Duitsland, dat is nihil hier. […] Maar voordat alle mensen die zich in 

Duitsland verantwoordelijk voelen er wat van gevonden hebben aan politiekant en Staatsanwalt kant, dan zakt je 

bij voorbaat de moed al in de schoenen om er mee aan de slag te gaan. […] Dat was in 2006, maar de tijdgeest is 

daar wel van belang. De tijdgeest is nu volgens mij wel een beetje anders.’ 

 

De tijdgeest waar deze respondent naar refereert is inderdaad veranderd. In Duitsland is het gebruik 

van het JIT instrument in de beginjaren gehinderd door een trage implementatie in haar nationale 

wetgeving. Vervolgens kon een aantal jaren geen JITs uitgevoerd worden omdat de gemachtigde 

autoriteit op het Duitse ministerie van Justitie dit tegenhield. Sinds enkele jaren is de houding ten 

opzichte van JITs veranderd en staat men in Duitsland thans positief tegenover het gebruik van het 

JIT-instrument.47  

 

- Uitvoerige en beperkende Aanwijzing College van PG 

In de aanwijzing van het College van PG is opgenomen dat een JIT als een relatief zwaar middel 

wordt gezien en alleen ingezet mag worden als andere middelen ontoereikend zijn. Hierdoor wordt het 

instrument door de praktijk gezien als iets dat slechts in uitzonderingen gebruikt kan worden, waardoor 

men het niet snel in overweging neemt om te gaan gebruiken. Verder is in de aanwijzing bepaald dat 

het landelijk parket (i.e. de JIT-expert en/of secretaris) betrokken moet worden bij de 

voorbereidingsfase en dat het College van PG uiteindelijk toestemming moet geven voordat een JIT 

met Nederlandse deelneming mag starten. Volgens een aantal respondenten zorgt deze aanwijzing 

ervoor dat opsporingsambtenaren, met name Officieren van Justitie, dit traject niet aangenaam vinden 

                                                 
47 Zie ook hoofdstuk 5. 
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en derhalve terugvallen op de ‘bestaande’ instrumenten waarbij zij zelfstandig kunnen beslissen hoe 

zij het onderzoek vormgeven en uitvoeren. Een respondent zei daar het volgende over: 

‘Normaal opereert de Officier van Justitie zelfstandig in opsporingsonderzoeken. Bij een JIT moet hij het landelijk 

parket er bij betrekken. Je kunt dan niet meer autonoom werken, en daar hebben officieren geen zin in, dat 

vinden ze lastig en vervelend. Dat komt doordat ze nu [bij een JIT] steeds moeten aantonen waarom ze iets gaan 

doen, ze moeten uitleggen wat ze van plan zijn. Maar dat zullen ze je niet snel vertellen. Ze verhullen zich achter 

diplomatieke teksten.’ 

 

3.3.6 Element standaard belemmeringen internationaal samenwerken 

Grensoverschrijdende opsporingssamenwerking is complex van aard ongeacht de vorm waarin het 

plaatsvindt. Er zijn allerlei obstakels die de samenwerking beperken dan wel lastig maken. Hierbij 

moet gedacht worden aan juridische verschillen (zie voorgaande subparagraaf), culturele verschillen, 

taalbarrières, organisatieverschillen, geografische afstanden, verschillen in visies op opsporing, en 

benodigd vertrouwen. Het gaat te ver om al deze aspecten uitvoerig te behandelen48, maar feit is wel 

dat deze zaken een meer voorname rol gaan spelen zodra men intensiever met elkaar gaat 

samenwerken. Dit betekent dus dat opsporingsambtenaren bij het oprichten en uitvoeren van een JIT 

heel wat obstakels dienen te overwinnen. Zo vormen, hoewel dit enigszins aan het afnemen is, 

juridische onzekerheden over de mogelijkheden van een JIT een drempel om een dergelijk onderzoek 

te starten. Doordat men niet alleen op het eigen grondgebied werkt, dient men ook rekening te houden 

met andere wet- en regelgeving die bij hen niet (volledig) bekend is. Er bestaan tussen landen allerlei 

verschillen in wetgeving over bijvoorbeeld het toepassen van bijzondere opsporingsbevoegdheden, 

het vergaren van bewijsmiddelen en het al dan niet openbaar maken van informatiebronnen.49 

Respondenten geven aan dat er daarom enig lef en doorzettingsvermogen voor nodig is, bij met name 

de Officier van Justitie, om de mogelijkheden te verkennen en de bijbehorende onzekerheden te lijf te 

gaan. Doordat in de afgelopen jaren enkele rechterlijke uitspraken zijn geweest waarbij het JIT als 

instrument geaccepteerd werd evenals de toepasbaarheid van andere Europese regelgeving en het 

vertrouwensbeginsel bij JITs, is die juridische onderzekerheid behoorlijk afgenomen (zie onderstaand 

citaat). Desalniettemin blijft onzekerheid wel een rol spelen, met name bij landen die verder van 

Nederland afliggen. 

‘Ik weet nog dat een van de eerste JITs waar ik toen kennis van kreeg, met de Engelse politie was. De ervaring 

die daar toen werd opgedaan, ook met de stand van samenwerkingsverdragen toen, was dat het heel erg 

ingewikkeld was. Dat is in ieder geval uit de evaluatie gebleken die is teruggegeven aan het veld. Dat betekende 

dat het denken over JITs en het deelnemen aan JITs, dat dat een hele tijd belast is geweest met die eerste 

slechte ervaring waar de Nederlandse politie en het OM een zekere kopschuwheid aan hebben overgehouden. 

En daar ging heel veel energie in zitten. Twijfelen of je het wel of niet mag, niet zeker weten. Dat werd 

dus touwtrekken en negatieve energie. Allemaal dat soort wolken aan de hemel voor een JIT, en die 

zijn weg. […] En dat heeft te maken met een paar JITs die zijn gaan lopen en die opsporingsonderzoeken en 

vervolgingen hebben opgeleverd. Die dus niet meer die formele narigheden hadden die dat eerste JIT waar ik 

kennis van draag wel had.’ 

                                                 
48 Zie daarvoor Block (2011) waarin op basis van internationale literatuur een overzicht van de belangrijkste 
obstakels in grensoverschrijdende opsporingssamenwerking worden weergegeven. 
49 Zie bijvoorbeeld Tak (2000). 
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Gegeven het feit dat de beeldvorming over JITs niet onverdeeld positief is en mindere intensieve 

samenwerkingsvormen ook voorzien in de opsporingsbehoeften, gaat men in de praktijk niet snel over 

tot het gebruik van een JIT. Een respondent met veel internationale opsporingservaring verwoordde 

dat als volgt, waarbij hij achtereenvolgens ingaat op de taalbarrière, organisatiestructuur, cultuur en 

samenwerkingsaspecten. Daarmee verwoord hij kernachtig wat andere respondenten ook aangeven: 

‘De praktische uitvoerbaarheid vanwege de taal is een hele belangrijke barrière en dat zal met de meest 

omringende landen minder erg zijn zoals Engeland, het Vlaamse gedeelte van België en in de grensstreek van 

Duitsland. Maar kom je in Wallonië of Frankrijk of meer richting Oost-Europa, dan gaat taal gewoon een hele 

belangrijke factor worden. Echt heel belangrijk, want je kunt niet alles met tolken ondervangen in zo’n 

gemeenschappelijk team.’  

 

Met betrekking tot de rol die organisatiestructuur en cultuur spelen: 

‘De cultuur en structuur van de landen en korpsen speelt een rol. De Engelse organisatie en cultuur, voor zover 

vergelijkbaar, is wel redelijk overeenkomstig met de Nederlandse structuur van de politieorganisatie en de 

Nederlandse cultuur. Opvattingen zijn ongeveer hetzelfde, de politie heeft ongeveer dezelfde positie binnen de 

overheid, beetje hetzelfde georganiseerd ook. Met een land als Polen weet ik geen eens hoe dat daar 

georganiseerd is, maar kan me voorstellen dat het daar gewoon anders in elkaar zit. Dus als je het hebt over 

opvattingen over rechercheren bijvoorbeeld, over gebruik van computers of over hoe je tegen leiding aankijkt, als 

je daar hele grote verschillen in krijgt en je zet die mensen bij elkaar in een team, onder leiding van een van die 

landen, dan kan je problemen verwachten als die verschillen heel groot zijn.’  

 

Betreffende samenwerking: 

‘De bereidheid om bij elkaar te gaan zitten en het gezamenlijk te doen, daarvan zie je dat binnen de Nederlandse 

politie dat wel een lastige is. We zitten toch heel erg vanuit onze eigen afdelingen dan wel regio’s te denken. We 

zijn minder geneigd om mensen bij elkaar te zetten en gemeenschappelijk een probleem op te pakken. En dat zie 

je door alle lagen heen op dit moment. Dat zit hem ook in heel praktische dingen. Het is al lastig om tegen de 

mensen te zeggen ‘We hebben een samenwerkingsverband met Amsterdam, omdat we een gemeenschappelijk 

probleem hebben en ik moet rechercheurs naar Amsterdam sturen voor een bepaalde periode.’ Dat vinden ze 

niet makkelijk om voor een periode van een maand naar Amsterdam te moeten. Voor de rechercheur zelf, die 

vindt het vervelend dat hij zo’n eind moet reizen, die gaat zeuren over worden mijn kosten wel vergoed, en het 

kost me meer tijd. Laat staan als je naar Duitsland moet. En dat snap ik ook. Als je hier gewoon je gezin hebt, en 

je moet ineens een maand naar Frankfurt waarbij je misschien in de weekenden terug kan komen, dat vind niet 

iedereen leuk of interessant. Sommigen wel hoor, maar ook een hele hoop niet. Wij zijn toch wel erg gehecht aan 

onze eigen locatie.’ 

 

Deze ervaren opsporingsambtenaar concludeert het volgende: 

‘Operationeel bekeken denk ik dat het maar de vraag is, als je dit allemaal in ogenschouw neemt, of 

parallelonderzoeken vaak niet veel praktischer zijn. Ik denk dat er heel veel wel gebeurt in informatie-uitwisseling 

tussen de landen en dat dat meer het antwoord is; parallel draaien, veel informatie uitwisselen, en zo proberen 

gemeenschappelijk op te trekken. Dat is veel praktischer voor heel veel mensen dan fysiek bij elkaar zitten.’ 

 

Overigens geven respondenten aan dat indien samengewerkt wordt met Duitsland, dergelijke factoren 

een minder grote rol spelen. Zo is de Duitse cultuur en organisatie, met name in de grensregio’s, door 

het vele samenwerken vrij bekend bij de Nederlandse politie en het OM. Dat geldt ook ten aanzien 
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van wetgeving. Daarnaast is de taalbarrière minder pregnant, al dient het verschil in taal niet 

onderschat te worden, aldus de respondenten, aangezien niet iedereen de Duitse taal of het Engels 

machtig is. 

 

3.4 Resumé 

Aan de hand van interviews met opsporingsambtenaren is in dit hoofdstuk getracht een antwoord te 

vinden op de vraag waarom er in Nederland nauwelijks JITs worden uitgevoerd. Aan de hand van drie 

thema’s zijn een aantal factoren weergegeven die de keuze voor een JIT belemmeren. De mate van 

invloed die deze factoren hebben op het keuzeproces is niet vastgesteld, onder andere omdat dit 

verschilt per onderzoek en per opsporingsambtenaar. Er kan wel gesteld worden dat grosso modo de 

volgende factoren een voorname rol speelden bij het niet tot stand komen van een JIT. 

 

 De strategische keuzes binnen weeg- en stuurprocessen om de focus van 

opsporingsonderzoeken hoofdzakelijk te richten op regionale criminele activiteiten die in 

Nederland worden gepleegd; 

 De strategische keuze om voornamelijk kortlopende onderzoeken uit te voeren; 

 De vertragende en verstorende invloed van de Nederlandse weeg- en sturingsprocedure op het 

grensoverschrijdende samenwerkingsproces; 

 Tekort aan structurele gezamenlijke informatie-uitwisseling en analyse met buitenlandse 

opsporingsinstanties en derhalve beperkte prioritering van criminele netwerken die 

grensoverschrijdende criminaliteit plegen; 

 Rechtshulpverzoeken en parallelonderzoeken, welke routinematig uitgevoerd kunnen worden, 

volstaan als samenwerkingsvorm in de huidige, regionale opsporingsbehoeften; 

 De tijdsdruk waaronder onderzoeken uitgevoerd moeten worden, maakt dat men eerder gebruik 

maakt van andere samenwerkingsvormen; 

 Gezien de beperkte zeggenschap over het opsporingsonderzoek en het ingezette personeel bij 

een JIT, geeft men de voorkeur aan andere, flexibelere samenwerkingsvormen; 

 Er gaat een belemmerende werking uit van de onbekendheid met het JIT-instrument en de 

negatieve beeldvorming omtrent: 

  - de voorbereidingstijd, die als bureaucratisch en tijdrovend wordt gezien; 

  - de aanwijzing van het College van PG, die stelt dat een JIT alleen gebruikt kan worden als 

andere middelen niet volstaan; 

 Standaard belemmeringen voor internationale samenwerking, zoals taalbarrières, benodigd 

vertrouwen, en juridische, organisatie- en cultuurverschillen, hebben een grotere invloed op een 

JIT omdat het een intensievere samenwerking vraagt dan andere samenwerkingsvormen. 

 

Voor gemeenschappelijke onderzoeken is het noodzakelijk dat de betrokken landen vergelijkbare 

prioriteit hechten aan het aanpakken van een crimineel fenomeen en daar capaciteit voor willen vrij 

maken. Om dit te bereiken worden door het BES in de Euregio Maas-Rijn structurele overleggen 

georganiseerd tussen de betreffende, bevoegde opsporingsautoriteiten, om te komen tot gezamenlijke 
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criminaliteitsanalyses en derhalve prioriteiten voor onderzoek. Daarbij worden de opsporingsinstanties 

verplicht om voor dergelijke onderzoeken capaciteit te leveren. Zo wordt getracht de huidige 

belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking, die voortkomen uit verschillen in prioriteit 

en beperkte capaciteit, te verminderen. De verwachting is dat door een dergelijke aanpak, het aantal 

JITs zal toenemen.  

Een andere ontwikkeling is dat in de afgelopen drie jaar het aantal JITs is toegenomen en er 

derhalve meer en, belangrijker nog, positieve ervaringen met het instrument zijn opgedaan. Het is 

daarom ook de vraag in hoeverre gepercipieerde belemmeringen ook daadwerkelijk belemmeringen 

vormen in de praktijk. Deze vraag zal in de volgende twee hoofdstukken beantwoord worden aan de 

hand van recente ervaringen die zijn opgedaan bij het uitvoeren van JITs. 
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Hoofdstuk 4 
Het JIT instrument in de praktijk: recente ervaringen en ontwikkelingen 

 

 

 

 

 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe de Nederlandse regelgeving ten aanzien van JITs is 

vormgegeven en wat de eerste ervaringen met het instrument waren. Tussen het eerste Nederlandse 

JIT en nu zijn echter vele ontwikkelingen geweest op het Europese terrein van politiële en justitiële 

samenwerking.50 Zo zijn er nieuwe Europese en bilaterale verdragen gekomen die de 

grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van opsporing en openbare handhaving 

vereenvoudigd hebben. Daarnaast is er jurisprudentie ontstaan over hoe Europese beginselen als het 

vertrouwens- en wederzijds respect beginsel geïnterpreteerd moeten worden en is het programma van 

Tampere (1999) opgevolgd door de programma’s van Den Haag (2004) en Stockholm (2009). 

Internationale samenwerking op het veiligheidsterrein, waaronder het JIT, is kortom volop in 

ontwikkeling. Interessant is daarom om te zien wat de recente ervaringen met het JIT zijn: welke 

ontwikkelingen hebben zich voorgedaan en hoe wordt het middel thans ingezet.  

De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig van interviews met zes ervaringsdeskundigen, 

zowel van politie als het OM, die één of meerdere JITs hebben uitgevoerd. De ervaringen van deze 

opsporingsambtenaren worden aan de hand van de volgende thema’s weergegeven: de inzet van het 

JIT-instrument (4.1), het daadwerkelijk uitvoeren van een JIT (4.2) en tot slot enkele relevante 

ontwikkelingen die momenteel gaande zijn ten aanzien van dit instrument (4.3). 

 

4.1 De inzet van het JIT-instrument 

In Nederland zijn tot op heden vijftien JITs uitgevoerd. Elf daarvan zijn reeds afgerond, de overige vier 

onderzoeken zijn nog lopende. Zoals reeds in hoofdstuk twee beschreven, zijn de doeleinden 

waarvoor deze JITs gebruikt werden divers. De meeste zaken betroffen de aanpak van drugs- en 

mensenhandel en witwaspraktijken. De landen waar Nederland in gezamenlijkheid JITs mee 

uitvoerde, telkens bilateraal, zijn voornamelijk de omringende landen België en het Verenigd 

Koninkrijk. Ook zijn meerdere JITs uitgevoerd met Frankrijk en Bulgarije. De aanleiding om het JIT 

instrument in te zetten in deze onderzoeken was zeer verschillend. Daarbij is, zo geven respondenten 

aan, menigmaal ‘druk van bovenaf’ nodig geweest om het onderzoek middels een JIT uit te voeren. 

Dat kwam met name doordat vanuit de opsporingspraktijk geen beroep op het instrument werd 

gedaan – samenwerking in grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken verliep via 

rechtshulpverzoeken en parallelle onderzoeken. Om toch ervaring met JITs op te doen, werd in 

sommige politiekorpsen door de leiding sterk op een JIT aangedrongen. Een respondent zei daar het 

volgende over: 

                                                 
50 Zie Bruggeman (2011a, 2011b) voor een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de EU in het 
afgelopen decennium. 
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‘Ik denk dat je er zoveel mogelijk naar moet streven als het om projectzaken gaat om van te voren, als een 

strategische keus, te beslissen op welke manier je gaat samenwerken met het buitenland. In sommige zaken zal 

het dan veel beter, simpeler of makkelijker zijn om via de klassieke rechtshulp route te gaan, terwijl het in andere 

zaken aan te raden is om een JIT te doen. Het moet ingegeven worden door het doel van het onderzoek en hoe 

je dat doel wilt bereiken en niet door andere overwegingen. […] Die [andere overwegingen] hebben in ieder geval 

bij die JITs die ik heb gedaan wel een rol gespeeld en dat was toen heel legitiem. Ik vind dat als er een nieuw 

opsporingsmiddel is, dat het goed is om dat uit te proberen. Als dat dan een van de argumenteren is bij de eerste 

JITs, van ik wil dat instrument uitproberen, en selecteer een zaak daarvoor, dat vind ik heel legitiem. Nu hebben 

wij daar ervaring mee opgedaan en moeten wij het als een gewone methode die we in de kast hebben liggen om 

onderzoek te doen, gaan meetellen. En moeten we daar ook niet bang voor zijn of denken oh jee, het is zo groot 

en heftig laten we het maar niet doen.’ 

 

4.1.1 Samenwerking in een JIT: het geheel is meer dan de som der activiteiten  

Ondanks de vele obstakels die er in Nederland zijn om een JIT op te richten, geven respondenten aan 

dat het instrument momenteel steeds populairder begint te worden. Door het gebruik van het 

instrument en de positieve ervaringen die daarbij zijn opgedaan, wint het instrument aan vertrouwen 

bij opsporingsambtenaren. Daarnaast spelen prestige, financiën en buitenlandse druk volgens 

respondenten ook een belangrijke rol in het al dan niet inzetten van een JIT. Dit neemt niet weg dat de 

respondenten die ervaring hebben opgedaan met verschillende JITs, allen enthousiast zijn over het 

instrument en de mogelijkheden ervan. Men geeft aan dat er veel meer bereikt kan worden in 

onderzoeken. Op basis van het juridische kader en door in vast teamverband te werken kan er 

eenvoudige, vlotte uitwisseling van informatie en kennis plaatsvinden, waardoor er geen informatie 

verloren gaat en men niet ‘langs elkaar heen werkt’. Daarnaast kan men gebruik maken en leren van 

elkaars opsporingstactieken en -technieken. Door op een dergelijke wijze grensoverschrijdende 

opsporingsonderzoeken gestructureerd te coördineren is een JIT een effectieve en efficiënte manier 

van werken. Immers, er hoeven geen rechtshulpverzoeken meer gedaan te worden, wat betekent dat 

als gedurende het onderzoek allerlei opsporingshandelingen moeten worden gedaan dit met elkaar 

afgestemd en uitgevoerd kan worden. Er gaat geen kostbare tijd verloren, waardoor gelijk ingespeeld 

kan worden op ontwikkelingen binnen het opsporingsonderzoek. Daarnaast kan de gedeelde 

informatie als bewijs gebruikt worden zonder dat er een rechtshulpverzoek voor nodig is. Dat laatste is 

met name een voordeel voor de Officier van Justitie tijdens het voorbereiden van de rechtszaak: 

‘Een groot voordeel naast snelle informatie-uitwisseling is dat je niet steeds een rechtshulpverzoek nodig hebt. 

Dat je je opsporingsambtenaren bevoegdheden kunt geven in het buitenland afhankelijk van hoe het intern, het 

nationale recht geregeld is. Dat je dan minder afspraken hoeft te maken, omdat je dat van te voren doet. Veel 

minder ad hocerig. Dat is tenminste het voordeel dat ik zie. In de parallelle onderzoeken die ik zie was het vaak: 

‘mijn opsporingsambtenaar wil aanwezig zijn bij de doorzoeking’ en dan moest ik contact leggen met mijn 

buitenlandse collega en vragen ‘mag dat?’ Dan moest er weer een brief komen, een rechtshulpverzoek vaak ook, 

en dan was het weer geregeld. Nu bespreek je dat van te voren al. Dat is ook een van de dingen die in de 

overeenkomst staat. Je ziet dat daardoor minder rechtshulpverzoeken nodig zijn en dat vind ik wel een groot 

voordeel. Je hoeft minder dingen te regelen gedurende het traject met rechtshulpverzoeken.’ […] Je moet je ook 

niet vergissen in de tijd die rechtshulpverzoeken uitzetten kost. Wat we vaak doen is dat we formaliseren het 

achteraf wel. En dat vind de politie heel fijn, maar ik [als Officier van Justitie] zit dan voortdurend te roepen 
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wanneer krijg ik nou de toestemming van het buitenland om het te kunnen gebruiken als bewijs. Wanneer komt 

dat rechtshulpverzoek nou.’ 

 

Een ander voordeel dat respondenten aandragen, is dat er extra opsporingscapaciteit voor het 

onderzoek ontstaat aangezien beide landen rechercheurs beschikbaar stellen. Daardoor kunnen er 

meer opsporingshandelingen verricht worden in dezelfde onderzoekstijd. Daar vloeit volgens de 

respondenten ook een ander winstpunt van een JIT uit voort, namelijk het lerende vermogen. Door het 

intensief samenwerken van de deelnemers leren zij van elkaars rechtssysteem, organisatie, 

werkwijzen en cultuur. Naast dat respondenten dit een leuke ervaring vinden, komt dat de 

professionaliteit en derhalve de internationale inzetbaarheid van de opsporingsambtenaren ook ten 

goede: 

‘Diegenen die in het team zitten en bereid zijn zich open te stellen voor andere opsporingsmethoden en andere 

opvattingen, worden daardoor verrijkt. Want dat is natuurlijk het fantastische van zo’n JIT, je hele manier van 

denken ten aanzien van internationaal opsporen, en je hele perceptie van hoe een ander land dat doet, wordt 

totaal veranderd. Dat is een diepte investering voor de recherche, want al die rechercheurs die in dat JIT hebben 

gezeten, in ieder ander onderzoek waarin ze een keer met het buitenland samenwerken, zullen zij anders zijn dan 

daarvoor. Dat zijn allemaal van die softe kanten, maar die zijn zo belangrijk. Maar ook moeilijk te meten. Dat past 

niet in het streepjes halen; binnen de resultaten past het niet. Maar ik vind het een van de allergrootste 

winstpunten van een JIT. […] Het kan ook leiden tot frustratie of bevestiging van vooroordelen. Dat gevaar zit er 

gewoon in, maar ‘so be it’. in ieder geval hebben ze de moeite genomen om naar elkaar te kijken.’ 

 

Kortom, door in een vast teamverband te werken en op basis van een ruime juridische regeling, 

ontstaan er door het JIT synergie voordelen: effectiviteit en efficiëntie nemen toe door deze intensieve 

samenwerkingsvorm. Vandaar bovenstaande uitdrukking dat het geheel van het JIT meer is dan de 

som van de uitgevoerde activiteiten. Wil dit bereikt worden, geven respondenten aan, is dit wel 

afhankelijk van de instelling van de teamleiders en -leden: zijn zij bereid om elkaars verschillen te 

accepteren en in staat om problemen die daar mogelijkerwijs uit voortkomen op te lossen.  

 

4.1.2 Het omgaan met cultuurverschillen 

Het is volgens ervaringsdeskundigen van belang dat de opsporingsambtenaren die deelnemen aan 

een JIT van te voren goed beseffen dat er cultuurverschillen bestaan. Daarbij is het per land en 

opsporingsinstantie afhankelijk in welke mate de verschillen de samenwerking daadwerkelijk 

beïnvloeden. Hoewel men aangeeft hier geen hinder van ondervonden te hebben, bestaat de kans dat 

er zaken op een manier worden uitgevoerd die vanuit de Nederlandse optiek minder functioneel of 

soms zelfs onwenselijk lijken/zijn. Het is echter aan de betreffende deelnemers om hier met respect en 

enige flexibiliteit mee om te gaan. Er dient dan ook door de teamleider(s) op gelet te worden dat er 

een positieve sfeer binnen het team blijft bestaan en derhalve de bereidheid tot samenwerking niet 

afneemt. Het is volgens enkele respondenten handig om contact op te nemen met een liaisonofficier 

en zich te laten voorlichten over de gebruiken binnen de betreffende opsporingsinstantie waarmee 

samengewerkt gaat worden: 
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‘En je hoeft echt geen culturele onderzoeken te doen voordat je gaat samenwerken, maar je moet daar wel open 

voor staan en je daar bewust van zijn. En je moet altijd in je achterhoofd denken, goh, zit ik nu niet teveel door de 

Nederlandse  bril te kijken naar de reactie.’ 

 

4.1.3  Het omgaan met juridische verschillen 

Hetzelfde geldt voor juridische verschillen tussen de deelnemende landen. Door van te voren te 

informeren welke belangrijke verschillen er bestaan, zorgt dit ervoor dat gedurende het JIT geen 

onaangename situaties ontstaan. Met name aspecten over het wel/niet toestaan van verschillende 

bijzondere opsporingsbevoegdheden en het omgaan met bewijslast en informanten, zijn belangrijk om 

te vergelijken. Respondenten geven aan dat de verschillen soms lastig kunnen zijn, maar dat met een 

pragmatische instelling er doorgaans wel oplossingen voor te vinden zijn. Overigens kan er tijdens het 

uitvoeren van een JIT ook handig gebruik gemaakt worden van verschillen in wet- en regelgeving. Zo 

kunnen bijvoorbeeld sommige onderzoekshandelingen die in het ene land niet mogelijk of lastig uit te 

voeren zijn, wel in het andere land plaatsvinden. Een deelnemer aan het Nederlands-Duitse JIT gaf 

het volgende voorbeeld: 

‘[Duitse opsporingsambtenaren] mogen een deal aanbieden. Zij kunnen tegen een verdachte zeggen: als jij 

openheid van zaken geeft, en dat moet dan wel leiden tot de aanhouding van een andere verdachte, of in ieder 

geval de oplossing van een zaak, dan krijg je strafverkorting. Dat mogen wij natuurlijk helemaal niet. […] Maar 

goed, daar hebben we ook van geprofiteerd. Want op een gegeven moment liep een van die runners helemaal 

leeg. Die noemde allemaal namen, en daar konden ze dan weer op verder. Dat kan je dus allemaal gebruiken. En 

dat hoor je dus ook gelijk, want die Duitsers [uit het JIT team] zitten daar die dag ook gewoon bij. Die horen hem, 

en die bellen [naar ons in Nederland].’  

 

4.1.4 Veranderingen in het gebruik van een JIT 

Een belangrijke ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan ten aanzien van de inzet 

van het JIT-instrument, is dat het principe ‘één team, één leider, één locatie’ is losgelaten. Hierdoor is 

de inzet van JITs flexibeler en daardoor aantrekkelijker geworden volgens respondenten. Dit betekent 

namelijk dat het JIT zich niet per se hoeft te vestigen op één locatie. Daardoor kunnen 

opsporingsambtenaren binnen het JIT-team vanaf hun eigen werkplek aan het onderzoek bijdragen 

en indien nodig naar het buitenland reizen om informatie uit te wisselen en/of opsporingshandelingen 

te verrichten/af te stemmen. Rechercheurs zijn dus niet per definitie lang afwezig van hun werklocatie 

en woonplaats, wat door het gros van de respondenten als zeer prettig wordt ervaren. Ook wordt er 

flexibeler met het leiderschap van het JIT-team omgegaan. Hoewel formeel, in de JIT-overeenkomst, 

nog steeds één persoon als leider wordt aangewezen, geven de betreffende teamleiders uit de 

deelnemende landen doorgaans in gezamenlijkheid leiding aan het JIT-team. Volgens 

ervaringsdeskundigen is dit echter wel afhankelijk van de aard en het verloop van de samenwerking 

én de ervaring die men heeft met het uitvoeren van JITs. Een respondent met veel praktijkervaring zei 

daar het volgende over: 

‘Bij een goed draaiend JIT is het niet van belang wie er bovenop ligt. Het gaat het erom, dat je samen, dat is 

namelijk de extra dimensie van een JIT, een doel hebt. Bij een parallel onderzoek zijn er twee doelen, dat doel 

kan in het buurland best eerder bereikt zijn dan bij jou. En als het buurland dan besluit te klappen, dan kan dat 

nadelige gevolgen hebben voor jou onderzoek. En afhankelijk van je relatie en de mogelijkheden kun je dat 
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afstemmen, maar uiteindelijk is iedereen soeverein in z’n eigen onderzoek. Bij een JIT heb je samen een doel. 

Daar gaat niet iemand een andere kant op, of eerder klappen, dat doe je samen. Als dat goed werkt is het niet 

belangrijk dat er één iemand de leiding heeft, maar als het tot een conflict zou komen, moet er uiteindelijk iemand 

de knoop doorhakken. Misschien komt het door het zijn van Officier, maar je wilt graag diegene zijn die de knoop 

doorhakt. Maar ik zou daar nu minder belang aan hechten. Maar toen, omdat het nieuw was, dacht ik, laat me 

dan ook het stuur maar in handen hebben, wat achteraf helemaal anders liep, want je stuurde samen.’ 

 

Een andere relevante ontwikkeling is dat in de praktijk steeds meer geëxperimenteerd wordt met de 

mogelijkheden van een JIT. Zo wordt een ruimer doel gehanteerd waarvoor het JIT kan worden 

ingezet. Dus niet uitsluitend voor het bestrijden van zware, georganiseerde criminaliteit, maar ook voor 

andere, minder ernstige vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. Een andere trend is dat JITs 

niet zozeer worden opgericht om op meerdere grondgebieden opsporingshandelingen te kunnen 

verrichten, maar veel meer om de mogelijkheden te benutten die de juridische basis van een JIT biedt 

voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Gegeven de doelstelling van het 

opsporingsonderzoek, worden naar eigen inzicht afspraken gemaakt over de inrichting van het JIT. 

Bijvoorbeeld vanaf welke locaties wordt samengewerkt, hoeveel teamleden elk land levert, wie wat 

doet etc. Het is dus niet meer zo dat ieder deelnemend land evenveel capaciteit aan, en inspanning 

gedurende het onderzoek levert. Zo zijn er bijvoorbeeld goede ervaringen opgedaan binnen JITs met 

landen die in een ondersteunende rol deelnamen en slechts een klein deel van de totale 

opsporingshandelingen verrichtte. Een voorbeeld hiervan is een JIT dat Nederland met het Verenigd 

Koninkrijk uitvoert met als doel de bestrijding van schijnhuwelijken: EU onderdanen trouwen tegen 

betaling met personen van buiten de EU, zodat zij een verblijfstatus krijgen. Het zwaartepunt van dit 

onderzoek ligt volledig in Engeland, oftewel, daar worden de arrestaties verricht en de rechtszaken 

gevoerd. Nederland levert alleen informatie aan over de verdachten, wat vereenvoudigd is door het in 

JIT-vorm uit te voeren. De JIT-expert, die vanwege haar functie zicht heeft op Europese 

ontwikkelingen, zei daarover het volgende: 

‘Het beste is natuurlijk gewoon bij elkaar gaan zitten. Want als je echt samen optrekt, dan krijg je het meeste 

begrip voor elkaars systemen, leer je het meeste van elkaar en is er het meeste voordeel. Maar aan de andere 

kant zag je dat het voor heel veel leidinggevenden binnen de politie en het OM, het een enorm struikblok was van 

‘ik ben gewoon mensen vier maanden kwijt en dat wil ik niet.’ En dat voor deze methode te kiezen je wel ziet dat 

er gekozen wordt voor JITs. Misschien is de stap van we gaan drie maanden bij elkaar zitten wel iets te groot. […] 

Het idee was ook we doen het vooral voor zware vormen van georganiseerde criminaliteit en niet voor kleine 

zaken. Maar wij zien nu ook dat het wel wordt ingezet voor kleine zaken. Ik vind dat goed, en ook bij het congres 

[met alle JIT-experts uit de EU]  merk je dat vanuit de EU steeds vaker wordt gezegd, doe het nu ook maar voor 

kleine zaken. Je moet niet als je nog nauwelijks ervaring hebt met JITs en nauwelijks ervaring hebt met 

internationale rechtshulp en internationale samenwerking, met een megagrote criminele organisatie beginnen met 

honderd leden. Dat is gewoon niet handig. Begin klein, om te leren hoe gaat het en gewoon om te kijken waar 

loop je tegenaan. En we zien nu dat dat gebeurt.’ 

 

4.2 De uitvoering van een JIT 

Waar in de vorige paragraaf de ontwikkelingen omtrent de inzet van JITs in Nederland werd 

beschreven, zal nu stilgestaan worden bij de opgedane ervaringen ten aanzien van het daadwerkelijke 
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gebruik. Daarbij zullen achtereenvolgens de Nederlandse oprichtingsprocedure, de samenwerking met 

de buitenlandse partner(s), en de rol van Eurojust en Europol bij de uitvoering van een JIT aan bod 

komen. 

 

4.2.1 Procedure oprichting JIT 

Hoewel men van te voren dacht dat het oprichten van een JIT een lastig en bureaucratisch proces zou 

worden, geven respondenten aan dat dit in de praktijk ontzettend meevalt. Het oprichten van de JITs 

waar zij bij betrokken waren, verliep vrij vlot. Door de EU en het landelijk parket zijn namelijk 

verschillende informatiebronnen beschikbaar gesteld om de oprichting van JITs te vereenvoudigen. Zo 

is er een handboek voor gemeenschappelijke onderzoekteams digitaal bij Eurojust te verkrijgen, 

waarin beknopt uitgelegd wordt wat de oprichting en uitvoering van een JIT behelst en wat 

aandachtspunten zijn.51 Ook is er een modelovereenkomst beschikbaar52, waardoor een JIT-

overeenkomst opstellen enkel een ‘invuloefening’ is. Daarnaast wordt de adviesfunctie van het 

landelijk parket, meer precies: van de JIT-expert en secretaris, erg gewaardeerd: zowel bij het denken 

over een JIT als het daadwerkelijk opstellen van de overeenkomst en het plan van aanpak. Tevens 

verloopt de procedure om toestemming te krijgen soepel en vlot; het kan zelfs binnen een dag 

geregeld worden. Dit is opvallend aangezien de huidige beeldvorming bij onervaren 

opsporingsambtenaren is dat juist de procedure bij het landelijk parket als obstakel wordt ervaren om 

tot een JIT te komen. In het volgende citaat van de JIT-expert wordt weergegeven hoe de procedure 

in de praktijk verloopt:    

‘Als je een JIT begint dan moeten wij [JIT expert en secretaris] de Hoofdofficier van Justitie van het landelijk 

parket adviseren over het JIT. Wij schrijven een conceptadvies voor onze Hoofdofficier, waarin wordt gezegd of 

een JIT kan worden gedaan. Dat advies gaat naar het College van PG en uiteindelijk wordt er dan over het 

algemeen toestemming gegeven door de voorzitter van het College op basis van ons advies. Het is de bedoeling 

dat wij in ieder geval de toets doen van kan het allemaal wel, is er een verdragsbasis, is er een 

rechtshulpverzoek, is aan alle formaliteiten voldaan. Dan is er nog een marginale toetsing door het College. De 

toestemming van het College moet er zijn voordat er uiteindelijk getekend kan worden. Bij het operationele 

actieplan, en ook daar zie je dat wij een belangrijke adviserende rol hebben, zeggen mensen van wat moet ik in 

die overeenkomst zetten, kan dit er wel/niet in, hoe moet dat met het operationele actieplan. Als je het niet vaak 

gedaan hebt, is het handig om even snel te horen waar je aan moet denken, wat zijn belangrijke stukken die je 

moet regelen, wat is de interne procedure. Als we tijdig horen van mensen dat ze overwegen om een JIT te 

organiseren, nodigen wij mensen hier ook uit of gaan we naar mensen toe om hen adviezen te geven.’ 

 

Hoewel er binnen een dag toestemming gekregen kan worden voor een JIT (de JIT-expert heeft het 

mandaat om mondeling toestemming te kunnen geven) bevelen respondenten dit niet aan. Een 

gedegen voorbereiding is volgens hen namelijk ontzettend belangrijk. Met de samenwerkingspartner 

dient, evenals bij andere vormen van grensoverschrijdende samenwerking, besproken te worden wat 

het doel wordt, wat de mogelijkheden zijn binnen elkaars rechtssystemen en organisaties, en hoe men 

het JIT inricht qua leiderschap, teamverdeling, financiën, werklocatie(s) etc.. Daarnaast vinden de 

                                                 
51 Zie de website van Eurojust: http://www.eurojust.europa.eu/jit_manual.htm (Bekeken op 7 juni 2011). 
52 Zie de bijlage bij de aanwijzing van het College van PG of de website van Eurojust: 
http://www.eurojust.europa.eu/jit_modelagreement.htm (Bekeken op 7 juni 2011). 
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respondenten het ook belangrijk dat je elkaar, met name als teamleiders, kunt vertrouwen. De 

Nederlandse JIT-expert over het voorbereidingstraject en de rol die zij of de secretaris daarin kan 

spelen: 

‘Een JIT is net zoals een huwelijk. Je moet er aan werken, je moet veel communiceren en je moet begrip tonen 

voor elkaars verschillen. Dus als je zegt ik wil binnen een uur een JIT geregeld hebben, vinden wij dat niet heel 

handig. Als je dat per se wilt, omdat je bijvoorbeeld al contacten met Duitsland hebt en het onderzoek loopt al, is 

het misschien toch wel handig om meteen met een JIT te gaan beginnen. Dat zijn uitzonderingssituaties. Maar 

over het algemeen, neem tijd voor de voorbereiding. Denk goed na over het doel, denk goed na over wie je wel 

en niet in de overeenkomst opneemt in het JIT, wie je als leiders van de teams kiest, over de plaats waar het JIT 

gevestigd is, wie doet de vervolging, hoe ga je om met media. Dat soort dingen moet je allemaal bespreken, dat 

kun je niet in een uur doen. En is er een klik, vertrouw ik jouw zodanig dat ik denk, ja, met jou kan ik een JIT 

doen. Vaak zie je dan, het voortraject loopt dan, daar wordt tijd voor genomen en op enig moment wordt gezegd, 

‘ja, we willen een JIT’ en dan kan het gewoon vrij snel geregeld worden. Maar werk met conceptstukken. Ga het 

daar nog eens over hebben; oké, we hebben overeenkomst ingevuld, we hebben naar het rechtshulpverzoek 

gekeken en het operationeel actieplan, hebben we nog punten die besproken moeten worden, dingen die niet 

duidelijk zijn. Als je dat goed geregeld hebt en de concepten zijn bij ons gekomen, dan kan het vrij snel geregeld 

worden. Maar laat je niet overvallen. Er zijn gewoon mensen in het buitenland die zeggen, hier tekenen, hier 

tekenen en hier tekenen, want we hebben alles al voor je geregeld. Dat is gewoon niet handig, dat proberen we 

ook een beetje te regelen. Wat de JIT-secretaris laatst heeft gedaan, is dat ze mee is geweest naar Frankrijk 

waar voorbesprekingen waren voor een JIT. Met een Officier voor wie het het eerste JIT was en die zei het toch 

fijn te vinden als iemand van ons meeging. Dan proberen wij als een soort buffer te werken.’  

 

4.2.2 Afstemmingsproces met buitenlandse partner 

Gedurende het gehele JIT onderzoek vindt er continu afstemming plaats tussen de deelnemende 

landen. Dit proces begint zodra het rechtshulpverzoek wordt verstuurd met de vraag om een bepaald 

crimineel fenomeen aan te pakken. Er dient dan besloten te worden of en hoe deze criminele 

activiteiten aangepakt gaan worden. Volgens respondenten is het aangeven van het wederzijdse 

belang van het gezamenlijk doen van onderzoek doorgaans niet moeilijk; het lastige is dat er prioriteit 

en capaciteit aan moet worden verleend door de betreffende weeg- en stuurploeg.53 Indien dit geen 

obstakel vormt, is het volgens respondenten van belang om na te gaan wat in de deelnemende landen 

de stand van zaken is over het aan te pakken criminele fenomeen. Met andere woorden, zijn er in het 

ene land al opsporingsactiviteiten uitgevoerd en dient alleen nog het deel in het andere land 

onderzocht te worden, of is in beide landen nog niks ondernomen – i.e. staat het onderzoek nog op 

‘nul’. Wordt er namelijk aangesloten in een bestaand onderzoek dan geeft dit een andere dynamiek 

binnen het JIT, dan als er wordt gestart op hetzelfde kennisniveau. Een respondent bracht dit als volgt 

onder woorden (waarbij overigens ook naar voren komt dat een JIT meerdere doelen kan hebben):  

‘Wat er bij [het JIT met] Frankrijk gebeurde was dat de Fransen voor hun gevoel al klaar waren, terwijl we bij de 

Duitsers samen vanaf nul begonnen. De Fransen hebben een rechtshulpverzoek gedaan op basis van onderzoek 

dat ze al hadden gedaan. Aan de hand van het rechtshulpverzoek hebben we beslist om het in JIT-vorm te doen. 

Als we alleen dat rechtshulpverzoek hadden uitgevoerd, hadden we toestemming moeten vragen aan de Fransen 

voor het gebruik van de inhoud van het verzoek; we hadden eerst de resultaten moeten leveren en dan 

                                                 
53 Zie hoofdstuk 3. 
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toestemming moeten vragen voor het gebruik van de door ons zelf behaalde resultaten. Dat zijn nou eenmaal de 

regels van rechtshulp. Het leek ons zinvol om meteen ook mede-eigenaar te worden, niet alleen van de informatie 

die de Fransen al hadden, maar ook van de informatie die wij zelf zouden bewerkstelligen, ook omdat we van 

plan waren een eigen onderzoek te starten. Dat vind ik nog steeds een slimme gedachte, maar we hebben 

miskend dat de Fransen voor hun gevoel al klaar waren en we eigenlijk niet samen hebben opgetrokken. We 

hebben volg ordelijk binnen de juridisch vorm van een JIT gewerkt, maar dat menselijke aspect en dat 

gezamenlijke opsporen, dat hebben we niet helemaal bereikt. En dat leidde tot frustratie en niet tot elkaar 

groeien, wat we met Duitsland wel hebben bereikt.’  

 

Afhankelijk van het te bereiken doel hoeft het volgens respondenten geen probleem te zijn dat het ene 

land al verder in het onderzoek is dan het andere. Er dient alleen voor gezorgd te worden dat dit van 

te voren bekend is en met elkaar besproken wordt zodat er gelijke verwachtingen bestaan als het 

onderzoek start. Dit is een ander belangrijk, zo niet het belangrijkste afstemmingspunt: het doel van 

het opsporingsonderzoek. 

 

Afstemming doel 

Het afstemmen van het doel van het JIT-onderzoek is een erg belangrijk, maar vaak onderschat 

aspect volgens respondenten. Dit onderhandelingsproces verschilt per JIT: soms is het doel voor 

beide partijen duidelijk en vindt er eenvoudig overeenstemming plaats, terwijl dit bij andere 

onderzoeken langer kan duren. Zo kunnen er verschillende belangen bestaan over bijvoorbeeld welke 

verdachten aangepakt moeten worden, welke opsporingsmethoden daarbij ingezet gaan worden en 

hoeveel tijd men daarvoor uittrekt (vandaar dat soms de JIT-expert of secretaris op verzoek deelneemt 

aan onderhandelingen). Onderling vertrouwen en de bereidheid tot samenwerking spelen in dit proces 

een belangrijke rol. Daarnaast zijn formele procedures omtrent JITs in de deelnemende landen, zoals 

in Nederland met het landelijk parket, en ervaring met het JIT-instrument ook van invloed op de duur 

en uitkomsten van het onderhandelingsproces. Overigens raadden ervaringsdeskundigen aan om 

tijdens belangrijke overleggen gebruik te maken van een tolk (ook al spreek je de taal van de partner) 

om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan door de taalbarrière.  

Hoewel alle respondenten aangeven dat het afstemmen van JIT-overeenkomsten doorgaans 

goed verliep, moet niet onderschat worden dat internationaal samenwerken een bijzondere tak van 

sport is; helemaal als er intensief samengewerkt moet worden zoals bij een JIT. Bij het overleggen 

over een JIT kunnen namelijk allerlei invloedsfactoren (denk aan verschil in prioriteiten, verschillen in 

visies, wantrouwen, beperkte capaciteit etc.) een rol spelen, waardoor van te voren niet altijd in te 

schatten is of en op welke wijze er overeenstemming bereikt kan worden. Zo geeft een respondent 

aan dat een beoogd JIT met Roemenië (voor zover hij kon herinneren) niet tot stand was gekomen 

vanwege wantrouwen en verschillen in cultuur: 

‘Wat er nog wel eens onderhands speelt, is dat men bang is dat de een de ander de vliegen afvangt. Heel 

concreet hebben wij vorig jaar in oktober geloof ik, overleg gehad in Roemenië om tot een JIT te komen, 

mensenhandel, en dat is niet gelukt. Een van de dingen die op tafel kwam, na heel veel praten, want we hadden 

het al over een contract gehad maar het lukte maar niet, was dat men bang was dat daar waar zij al een heel 

groot onderzoek draaiden, en daar heb je hem, een van hun grootste onderzoeken, in Nederland voor hun gevoel 

maar een klein deeltje speelde. Nederland vroeg om dat JIT, wetende dat zij een groot onderzoek hadden 
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waardoor zij dachten ‘dan gaan jullie dadelijk onze verdachten in Nederland scheppen en aanhouden en dan 

hebben wij niks meer.’ Qua cultuur is dat daar heel belangrijk dat ze kunnen aantonen dat ze die verdachten ook 

zelf aangehouden hebben. Wij hebben toen nog proberen uit te leggen dat daar heel ons doel niet op is gericht, 

wij hoeven jullie verdachten helemaal niet. Sterker nog, als jullie onze verdachten willen aanhouden vinden we 

dat ook nog prachtig. Maar daar zie je dat zo’n aspect dat niet één op één op tafel komt, wel heel bepalend is 

over hoe die besprekingen verlopen. […] Een ander element was dat wij als Nederland gelijk zaken willen doen, 

dus lopen te drukken en te drukken, en dat gaat natuurlijk nooit wat worden. Want die lui waren er helemaal niet 

van overtuigd dat ze überhaupt een JIT met ons wilden doen.’  

 

Respondenten geven aan dat, om teleurstelling of frustraties te voorkomen, het erg belangrijk is dat 

alle partners het vooraf eens zijn met het gestelde doel. Om dit te bereiken dient er volgens hen door 

de betrokken partijen aan de hand van het kenmerkende samenwerkingsprincipe ‘geven en nemen’ 

gehandeld te worden. Bij dit opstellen van het doel, dient met het oog op onvoorziene ontwikkelingen 

binnen het onderzoek, nagedacht te worden in hoeverre men het onderzoek flexibel wil houden qua 

doel, tijdsduur en inspanningen. Als dat niet wordt gedaan, kan dat in de praktijk wel eens voor lastige 

situaties zorgen, bijvoorbeeld als het ene land het onderzoek zou willen voortzetten, terwijl het andere 

land wil of moet stoppen. Hetzelfde geldt voor het al dan niet aanpakken van nieuwe verdachten die 

men tijdens het onderzoek op het spoor komt.54 Hierover dienen dan ook heldere afspraken gemaakt 

te worden. 

 

Veranderingen in het afstemmings- en onderhandelingsproces 

In de loop der jaren is het afstemmings- en onderhandelingsproces binnen JITs behoorlijk veranderd. 

Waar bij het eerste Nederlandse JIT met het Verenigd Koninkrijk er vele discussies zijn gevoerd over 

de status en bevoegdheden van gedetacheerde leden, teamvorming en logistieke en organisatorische 

zaken, zijn dergelijke discussies nu nauwelijks meer aan de orde. Dit heeft enerzijds te maken met 

voortschrijdend inzicht in de mogelijkheden van een JIT en de toepasbaarheid van nieuwe wet- en 

regelgeving, anderzijds komt het door de wijze waarop JITs thans worden ingezet. Niet meer volgens 

het principe ‘één team, één leider, één locatie’, maar flexibel naar gelang het doel van het 

opsporingsonderzoek en de belangen van de deelnemende landen. Een respondent die zowel 

betrokken is (geweest) bij het eerste JIT met Engeland als bij het meest recente JIT met Bulgarije, 

verwoordde dat als volgt: 

‘Toen de JITs gestart zijn, ging het met name over gezamenlijke teams vormen daadwerkelijk op één locatie met 

een aantal mensen uit verschillende landen, en had je een discussie over rechtsmacht, binnen welk land het 

plaatsvindt en welk OM de sturing heeft. Nu merk ik dat het feit om bij elkaar te zitten veel minder belangrijk is 

geworden. Met de discussie met Bulgarije was het eigenlijk helemaal niet ‘im frage’ of ze hier daadwerkelijk voor 

langere tijd zouden zijn, maar was het veel meer de discussie van de vergemakkelijking van informatie-

uitwisseling, de rechtshulp, dat je het maar één keer hoeft te doen. Maar dat is wel opvallend, want als dat de 

trend is, dan heb je wel één aspect waarom we ooit die JITs wilden hebben, kwijtgeraakt. Dat zou wel jammer 

zijn, want het enige wat je dan doet is de informatiestroom vergemakkelijken. Je hebt natuurlijk altijd nog wel een 

gemeenschappelijke doelstelling, dat blijft wel staan. Alleen het gemeenschappelijke wordt veel minder tastbaar, 

want wat je ook gelijk doet is aan de voorkant afspreken: als jullie nu dat deel pakken, pak ik dit deel. […] 

                                                 
54 Dit speelde bijvoorbeeld bij het Nederlands-Duitse JIT (zie hoofdstuk 4). 
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Juridisch is het een volledige JIT, maar of je het ook praktisch op die manier invult is de vraag, want er is een heel 

scala aan mogelijkheden variërend van ga je af en toe mensen invliegen als er verhoren moeten plaatsvinden, of 

zeg je nee, ik ga voor langere tijd mensen stationeren. […] Volgens mij is bij het JIT met Bulgarije ook 

opengehouden op welke locatie het speelt. Qua bevoegdheden staat er een standaard zin in: volgens het 

nationale recht van de staat waarin het plaatsvindt. Dat is altijd goed. Wapens dragen is helemaal niet meer aan 

de orde. Die hele discussie speelde niet meer, dat viel mij echt op. In dat voorgaande traject was dat echt een 

issue. Toen wilden we echt een gezamenlijk team bouwen.’ 

 

Uit bovenstaand citaat komt treffend naar voren dat als er minder intensief wordt samengewerkt 

binnen een JIT, het reeds eerder beschreven voordeel dat van het lerende vermogen uitgaat, afneemt 

of zelfs verdwijnt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit voordelige aspect, met het oog op de vele 

ontwikkelingen op het Europese politiële en justitiële terrein, niet onderschat moet worden. Hoewel het 

op de korte termijn niet direct relevant is om het betreffende onderzoek tot een goed einde te brengen, 

komt het de internationale opsporingssamenwerking op de lange termijn wel ten goede. 

 

4.2.3 De rol van Eurojust en Europol 

Om het gebruik van het JIT-instrument te bevorderen, ondersteunt het in Den Haag gevestigde 

Eurojust de uitvoering van JITs middels voorlichting, subsidies en faciliteiten.55 Zo kunnen 

opsporingsambtenaren bij Eurojust informatie inwinnen over bijvoorbeeld rechtsystemen en 

organisatiestructuren van landen waarmee men eventueel een JIT wil uitvoeren. Daarnaast kan 

Eurojust op aanvraag contact leggen met opsporingsambtenaren uit het betreffende land. Ook kunnen 

ze een bemiddelende en faciliterende rol spelen in het oprichtingsproces door 

coördinatievergaderingen te organiseren en door tolken, vergaderruimtes en reiskostenvergoeding 

aan te bieden. Respondenten geven aan dat Eurojust graag wil helpen om het oprichtingsproces te 

vergemakkelijken. Ook het aanvragen van subsidies is bij deze organisatie relatief eenvoudig, in 

tegenstelling tot het verkrijgen van andere EU subsidies waar veel administratieve handelingen voor 

moeten worden verricht. Door van Eurojust gebruik te maken, zijn er weinig onkosten gemoeid met het 

verkennen en oprichten van een JIT en kan men waardevolle informatie op een eenvoudige wijze 

(digitaal) verkrijgen. De respondenten die ervaring hebben opgedaan met Eurojust zijn erg te spreken 

over hun diensten en raadden anderen aan om hiervan gebruik te maken. 

 De rol van het eveneens in Den Haag gevestigde Europol is met name het verlenen van 

ondersteuning tijdens de operationele fase van het JIT.56 Functionarissen van deze organisatie 

kunnen als deelnemer worden opgenomen in het JIT. Zij kunnen daarin enkel niet-executieve taken 

uitvoeren, zoals het verlenen van tactische en operationele adviezen, en strategische, technische en 

forensische steun. Ook kan Europol voorzien in operationele en strategische ondersteuning, 

bijvoorbeeld middels Analysis Working Files (AWF).57 Daarnaast kan zij op verzoek beveiligde 

informatie-uitwisseling faciliteren tussen deelnemende landen in het JIT (zoals bij het eerste 

                                                 
55 Zie voor overige informatie over de organisatie en taken, de website van Eurojust: www.eurojust.eu. 
56 Zie voor overige informatie over de organisatie en taken, de website van Europol: www.europol.europa.eu. 
57 Dit zijn analysebestanden waarin informatie over criminele fenomenen of organisaties wordt verzameld ten 
behoeve van operationele en strategische analyses en het ontdekken van onderlinge verbanden. 
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Nederlandse JIT58), maar ook tussen deelnemende en niet-deelnemende landen en organisaties. Met 

Europol hebben de respondenten in de praktijk nauwelijks te maken gehad en kunnen derhalve over 

hun rol in JITs niets zeggen. Wel geeft een respondent aan dat Europol van waarde is geweest in een 

Engels-Roemeens JIT door allerlei internationale geldstromen in kaart te brengen. Wat de werkelijke 

waarde van Europol kan zijn in een Nederlands JIT, moet de praktijk echter nog uitwijzen. Al neemt 

een respondent daar overigens wel een voorschot op: 

‘Als het gaat over informatieveredeling kan Europol daar een hele grote rol in spelen. Het plan ligt er ook dat 

Europol een aantal JITs wil voorbereiden, infomatig, dat zij met het verhaal komen waarop een JIT gedraaid zou 

kunnen worden. En ze kunnen natuurlijk partijen bij elkaar brengen. Maar dan moet Europol wel goed zicht 

hebben op wat er speelt en dat is nog niet aan de orde. Dat moet ook groeien en dat wordt wel steeds een beetje 

beter, maar dat is nog wel een lang traject. Het zou wel enorm helpen als zij in een aantal concrete zaken de 

focus zouden kunnen leggen en daar landen bij kunnen halen, kijk dit ligt er, dit gedeelte speelt zich in jouw land 

af, wij stellen voor om een JIT te doen. Dat heeft ook met capaciteit en prioritering te maken. Maar ook hoeveel 

zeggenschap krijgt Europol over dit soort zaken. Nu kan iedereen daar nog vrij gemakkelijk om heen. Nu heeft 

iedereen nog zijn eigen stuurgroepen, van ‘mooi dat Europol dat vindt, maar ik heb ook nog een aantal andere 

prioriteiten en andere opdrachten’.’ 

 

4.3 ‘Onbekend maakt onbemind’ 

Een van de redenen dat JITs in Nederland zo weinig worden uitgevoerd, is volgens respondenten dat 

men de mogelijkheden van het instrument niet kent. Oftewel, ‘onbekend maakt onbemind’. Voor de 

JIT-expert en secretaris vormde dit de aanleiding om tal van presentaties over het instrument te geven 

aan relevante functionarissen binnen IRC’s, het landelijk parket, arrondissementsparketten en 

politiekorpsen. Daarbij brengen ze naast de mogelijkheden van het instrument ook hun eventuele 

adviesfunctie voor het voetlicht, zodat men gebruik kan maken van de reeds aanwezige en 

beschikbare kennis. De JIT-expert zei daar het volgende over: 

‘Wat ik aardig vind van het geven van presentaties, is dat je ziet dat mensen enthousiaster worden. En dat zie je 

ook bij mensen, van ‘oh als zij ons helpen bij het schrijven van de documenten.’ Wij zeggen ook vaak van 

besteed er een uur aan en stuur hem dan naar ons, dan kunnen wij wel aangeven van zo moet hij er uit komen te 

zien. Dat helpt. Er zitten ook altijd wel mensen tussen die al een JIT hebben gedaan, en die zijn ook enthousiast. 

Die zeggen van ‘ik heb toen dit kunnen regelen, en het liep ook veel makkelijker, en het was niet moeilijk om te 

regelen.’ De mond op mond reclame helpt.’ 

 

Zodoende dient uiteindelijk het instrument vertrouwd te raken onder opsporingsambtenaren, waardoor 

het een waardevolle samenwerkingsvorm wordt naast traditionele rechtshulp en parallelonderzoek. De 

JIT-secretaris verwoordde dat als volgt: 

                                                 
58 Dit betrof het Nederlands-Engelse JIT. Rijken zegt over de rol van Europol onder andere het volgende: ‘In the 
Drugs JIT, most of the important information was considered sensitive information. As the UK investigators had to 
comply with British law and policy when supplying information to the JIT, they had to safeguard sensitive 
information from being disclosed. In the Netherlands the system is different, because any information used as a 
basis for investigative powers must be disclosed in court and may well become known to the defence. This gave 
rise to some problems which were solved by using the Europol channel for sensitive information, after which it 
would be sent to the Dutch desk and the International Network Service of the National Crime Squad, who would 
pass it on to the Drugs JIT. In that way, the source of the sensitive information was protected. Europol thus acted 
as a firewall.’ (2006:113-114). 
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‘Dat JIT moet er een beetje in gaan zitten. Op het moment dat je wil gaan beginnen met een onderzoek dat je dan 

al denkt: hé, zou dat niet iets zijn voor een JIT. Of dat er een rechtshulpverzoek binnenkomt en dat een IRC’er 

zegt: we krijgen dat rechtshulpverzoek binnen, misschien moeten we eens gaan bellen en krijgen we een 

interessant onderzoek in de vorm van een JIT. Dat zit er nog niet zo in, en dat betekent dat er onderzoeken lopen 

en dat er halverwege wordt gedacht: oh, dat hadden we misschien wel in een JIT kunnen doen. En dat is 

jammer.’ 

 

Gezien alle ontwikkelingen rondom de inzet en het gebruik van JITs, welke in de vorige paragrafen 

zijn beschreven, heeft het landelijk parket besloten om de aanwijzing van het College van PG aan te 

passen. Eind 2011 hoopt men deze omvangrijke aanwijzing herschreven te hebben tot een compacte 

versie die recht doet aan de mogelijkheden van het instrument. Een aantal zaken zal nadrukkelijker 

worden beschreven, zoals de rol van de JIT-expert en -secretaris, van IRC’s en van Eurojust. 

Daarnaast zal de naleving van het strikte principe van ‘één team, één leider, één locatie’ worden 

herschreven. Dat geldt ook voor de twee aanwijzingen dat een JIT pas ingezet mag worden als alle 

andere middelen niet voldoen, én het gebruik van deze samenwerkingsvorm alleen legitiem is als het 

wordt ingezet voor de bestrijding van zware vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. Ten 

aanzien van de toestemmingsprocedure zijn ervaringsdeskundigen van mening dat die voorlopig moet 

blijven bestaan om zodoende een optimale inzet van JITs te creëren. Daarbij zouden IRC’s, voor 

zover zij dat nog niet doen, ook een belangrijke rol moeten spelen zodat de kwaliteit van JITs en 

daarmee internationale samenwerking gewaarborgd blijft. Een van de respondenten verwoordde dat 

als volgt: 

‘Die aanwijzing vind ik belangrijk, want dat verplicht je namelijk om deskundige informatie in te winnen. En als je 

zelf deskundig bent, ben je daar in twee seconden achter en kost het je geen tijd. Als je niet deskundig bent, heb 

je je ten minste moeten verdiepen in de bijzondere aspecten van internationale samenwerking, die nou eenmaal 

bijzonder zijn. […] Ik vind dan ook dat IRC’s verplichte winkelnering moeten zijn voor uitgaande rechtshulp. Daar 

ben ik echt van overtuigd. En IRC’s op hun beurt moeten dan de service bieden dat het geen extra tijd kost en dat 

het ook werkelijk iets opbrengt. En pas als iedereen uiteindelijk over een paar jaar allemaal een beetje ingevoerd 

is in die internationale samenwerking, omdat nou eenmaal de meest gewone zaken dat gaan krijgen, dan zien we 

wel weer verder. Maar in die fase zitten we nu nog niet. […] En natuurlijk als je in Maastricht woont en werkt en je 

hebt een ‘standing’ relatie met de Belgische collega’s, natuurlijk, dan is het anders dan als je in Noord-Friesland 

werkt en je iets met Frankrijk moet doen. Maar als grote lijn denk ik echt dat we nog niet zover zijn. En daar vallen 

de JITs ook onder. En dat betekent dat diegene die aan een JIT begint zich moet verdiepen in de bijzonderheden 

in internationale samenwerking.’  

 

4.4 Resumé 

In dit hoofdstuk is de inzet van Nederlandse JITs beschreven aan de hand van ervaringen van 

opsporingsambtenaren die bij een of meerdere JITs betrokken waren. Zodoende is in beeld gebracht 

wat in de praktijk de toegevoegde waarde is van het JIT en welke ontwikkelingen zich ten aanzien van 

de inzet en bruikbaarheid van dit opsporingsinstrument hebben voorgedaan. Opvallend is dat alle 

ervaringsdeskundigen onverdeeld enthousiast zijn over de mogelijkheden van deze internationale 

samenwerkingsvorm. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen beknopt weergegeven. 
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 Door op basis van een JIT-overeenkomst gezamenlijk en in vast teamverband te werken: 

- is er extra opsporingscapaciteit beschikbaar, waardoor er meer onderzoekshandelingen 

verricht kunnen worden; 

- kan er gebruik worden gemaakt van elkaars opsporingstactieken en -technieken; 

- kan er vlotte informatie-uitwisseling plaatsvinden en derhalve snel kennis vergaard worden; 

- kan de uitgewisselde informatie gebruikt worden in het procesdossier zonder dat er 

aanvullende rechtshulpverzoeken nodig zijn; 

- kunnen de deelnemers kennis opdoen van elkaars rechtssystemen, organisaties, 

werkwijzen en cultuur.  

 Hoewel er culturele en juridische verschillen tussen de deelnemende landen bestaan en men hier 

voor aanvang kennis van moet hebben, zorgt dit in de praktijk niet voor onoverkomelijke 

problemen. Verschillen in wetgeving kunnen in sommige gevallen juist handig zijn; 

 In de praktijk wordt er flexibel met de JIT-regelgeving omgegaan. Indien gewenst: 

- kan het team op meerdere locaties gevestigd zijn; 

- kan er in gezamenlijkheid leiding worden gegeven door de teamleiders uit de deelnemende 

landen;  

- kan deze samenwerkingsvorm ook ingezet worden bij minder ernstige vormen van 

grensoverschrijdende criminaliteit; 

- kan het JIT naar gelang het doel en de belangen van de deelnemende landen naar eigen 

inzicht ingericht worden. 

 Hoewel dit per JIT verschilt en er rekening moet worden gehouden met enige voorbereidingstijd, 

wordt de oprichting van een JIT door ervaringsdeskundigen als een relatief eenvoudig en vlot 

proces gezien. Dit komt onder andere door: 

- de informatie die door Eurojust en het landelijk parket (deels digitaal) wordt aangeboden; 

- de ondersteuning, indien wenselijk, van de JIT-expert en -secretaris gedurende het gehele 

proces; 

- de ondersteunende en faciliterende diensten die Eurojust op aanvraag kan leveren; 

- voortschrijdend inzicht in de mogelijkheden van een JIT en de daarop van toepassing zijnde 

Europese regelgeving. 

 Het vooraf afstemmen van belangen en verwachtingen betreffende het JIT is essentieel en moet 

niet onderschat worden, aangezien in het onderhandelingsproces tal van factoren een rol kunnen 

spelen en uitkomsten daardoor niet per definitie vaststaan; 

 Door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het JIT en de adviserende functie van 

het landelijke parket, evenals het in overeenstemming brengen van de aanwijzing van het College 

van PG met de reeds bestaande praktijk, tracht het landelijk parket het gebruik van JITs te 

stimuleren. 

 

Door het JIT ontstaan synergie voordelen: effectiviteit en efficiëntie nemen toe door het intensief 

samenwerken. Dit resultaat is echter wel afhankelijk van de instelling van de teamleiders en -leden: 

zijn zij bereid om elkaars verschillen te accepteren en in staat om problemen die daar mogelijkerwijs 

 48



uit voortkomen op te lossen. Ter illustratie van de mogelijkheden en het verloop van een JIT in de 

praktijk, wordt in het volgende hoofdstuk een dubbelinterview weergegeven met deelnemers uit het 

Nederlands-Duitse JIT. 
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Hoofdstuk 5 
Opgedane ervaringen bij het enige Nederlands-Duitse JIT 

 

 

 

 

 

Tot op heden is er slechts één JIT uitgevoerd met Duitsland. Dit onderzoek dat uitgevoerd werd door 

het Bureau Regionale Recherche van de politie Haaglanden, het OM Den Haag, het 

Bundeskriminalambt (BKA) en het Staatsanwaltschaft (i.e. OM) Hannover, werd op 28 januari 2008 

onder de naam ‘Zusa’ opgericht en had een looptijd van één jaar. Dit JIT-onderzoek startte nadat de 

politie Haaglanden en het OM door de Duitse federale politie (BKA) werden geïnformeerd over een 

heroïnetransportroute van Den Haag naar verschillende steden in Duitsland. In overleg is toen het 

plan gemaakt om samen een onderzoek hiernaar te starten in de vorm van een JIT. Gedurende het 

onderzoek hebben 24 Nederlandse en Duitse rechercheurs samengewerkt in één team en waren 

derhalve zeer regelmatig Duitse rechercheurs uit Wiesbaden in Den Haag werkzaam en andersom. 

Het JIT stond onder leiding van een Officier van Justitie van het OM Den Haag in nauwe 

samenwerking met een collega Officier uit Duitsland. Het onderzoek leidde tot in totaal 30 invallen op 

locaties in Den Haag en in verschillende steden in Duitsland. Daarbij zijn 22 verdachten aangehouden 

voor betrokkenheid bij drugshandel tussen Den Haag en Duitsland en werd in totaal 50 kilo heroïne, 

10 kilo versnijdingsmiddelen, ongeveer 30 duizend euro, een aantal wapens en 50 gestolen mobiele 

telefoons in beslaggenomen.59 Daarvoor waren gedurende het onderzoek reeds zeven drugskoeriers 

aangehouden en een aantal kilo’s heroïne in beslag genomen. Bijzondere aan dit JIT is overigens dat 

naar aanleiding van de rechtzaak van de Nederlandse verdachten, de rechter heeft bepaald dat het 

vertrouwensbeginsel onverkort van toepassing is bij JITs. Oftewel, de Nederlandse rechter toetst niet 

de rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek dat in Duitsland heeft plaatsgevonden.60 

In het licht van dit onderzoek is het interessant om te zien wat ervaringsdeskundigen van het 

JIT-instrument vinden en hoe zij de samenwerking met Duitse collega’s (hebben) ervaren.61 In dit 

hoofdstuk zal aan de hand van een interview met twee politiefunctionarissen die in dit JIT hebben 

gewerkt, een impressie worden gegeven hoe het is om een JIT samen met Duitsland uit te voeren. De 

betreffende functionarissen hadden binnen het JIT de functie van respectievelijk teamleider en senior 

projectrechercheur. Aangezien de resultaten afkomstig zijn uit een dubbelinterview en de bevindingen 

van de twee respondenten gelijk waren, zijn de bevindingen in verband met de leesbaarheid integraal 

weergegeven. 

 

 

                                                 
59 Bron: Bericht Arrondissementsparket Den Haag: ‘Ruim 50 kilo drugs en 22 aanhoudingen in Den Haag en 
Duitsland’, www.om.nl, 27 januari 2009. 
60 Bron: Jaarverslag Nederlandse Politie 2009, mei 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, p. 24. 
61 Dit JIT is overigens geëvalueerd door het OM Haaglanden. 
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Om wat voor opsporingszaak ging het bij het Nederlands-Duitse JIT en waarom werd er voor een JIT 

gekozen? 

Het verhaal was dat er Duitse Turken naar Nederland kwamen om verdovende middelen op te halen en daarmee 

teruggingen naar Duitsland. Het was, zoals bij veel verdovende middelen onderzoeken, niet een heel ingewikkeld 

onderzoek. Maar je zit wel met het hele plaatje, je moet wel alles inkleuren, want het is gewoon een criminele 

organisatie. Het is een heel bedrijf waar je het over hebt, niet het losse dealertje van op de hoek. Het was een 

hele keten, een groot familiebedrijf, want hier zat een deel van de familie, en daar [in Duitsland] zat ook een deel 

van de familie. Dus toen hebben we gedacht van laten we alles in één rechtshulpverzoek zetten, de JIT-

overeenkomst, en dan kunnen we kijken hoever we komen. Want nu was je met één rechtshulpverzoek klaar, 

terwijl je anders bij elk leveringetje weer een rechtshulpverzoek zou moeten doen op datum, tijd en plaats. De 

insteek van een JIT is namelijk dat je met één rechtshulpverzoek een heleboel zaken hebt geregeld. Dat is 

effectiever werken dan dat je zo nu en dan een rechtshulpverzoek moet sturen waarop je meestal lang moet 

wachten. Daarnaast was het voor ons als Den Haag interessant om dit nieuwe instrument een keer uit te 

proberen, laten we daar eerlijk in wezen. Dus na het verhaal aan gehoord te hebben is er door het OM Den Haag 

en door politie Haaglanden in het ROS [Stuurgroep Regionale Opsporing], bepaald dat we een JIT mochten 

opstarten, want die beslissing ligt in eerste instantie bij het ROS. Ook weet ik dat het OM Den Haag informatie 

heeft ingewonnen bij het landelijk parket. Overigens, voordat het ROS een beslissing nam, hebben we aan de 

CIE [Criminele Inlichtingen Dienst] gevraagd of de groepering nog actief was en dat werd bevestigd en toen 

kregen we groen licht. 

 
Welke afspraken betreffende de inrichting van het JIT hebben jullie vervolgens met de Duitse collega’s 

gemaakt? 

We hebben in eerste instantie met het OM overlegd hoe we het wilden gaan doen, en vervolgens hebben we 

samen met de Duitsers afspraken gemaakt. Het doel hebben we samen opgesteld, dus de politie Haaglanden, de 

Officier van Justitie van OM Den Haag en aan Duitse zijde een Officier van het OM Hannover en een politieman 

van de BKA. Het doel was onderzoek uitvoeren op twee Turkse hoofdverdachten en de criminele organisatie 

daaromheen om zodoende deze organisatie op te rollen en hun drugs en eventueel wederrechtelijk verkregen 

voordeel in beslag te nemen. En in eerste instantie werd het onderzoek voor zes maand ingesteld, maar dit is nog 

een keer verlengd. Verder werd de Officier van Justitie van het OM Den Haag de leider van het onderzoek, omdat 

hier de hoofdverdachte zat en de levering richting Duitsland ging, althans dat dachten we. Ook hadden we 

afgesproken dat we niet op één locatie ergens middenin het land gingen zitten, maar dat de Duitsers vanuit 

Duitsland bleven werken en wij hier. Daar waar nodig zouden we bij elkaar komen in Nederland of Duitsland. 

Samenwerking is natuurlijk oké, maar je moet wel opletten dat je het sociale leven van je collega’s niet overhoop 

gooit. Waarom zou je bijvoorbeeld in Arnhem met z’n allen in een gebouw gaan zitten als het ook kan zoals we 

het nu deden. Ik moet daarbij wel zeggen dat we hier eigenlijk altijd wel een Duitse collega hadden zitten, omdat 

wij als Den Haag leidend waren en het handig was voor de afstemming met Wiesbaden waar zijn club zat. Maar 

één was genoeg, er hoefde niet een heel team gedetacheerd te worden voor dit onderzoek.  

 
Nam het voorbereidingstraject veel tijd in beslag? 

Nee, ik vond het echt heel snel gaan. We hebben iets van een of twee overleggen gehad. Maar het was ook van: 

‘We gaan van start en we gaan niet kijken wat niet kan, maar wat we wel kunnen en waar we tegenaan lopen. 

Laten we maar gaan en dan kijken we wel waar we tegen aanlopen.’ Dat was de instelling en dat werkte goed. 
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Nadat de JIT-overeenkomst was goedgekeurd en ondertekend door de betrokken partijen, hoe ging het 

toen verder? 

Toen werd er een team opgestart, ik praat nu even vanuit het Nederlandse verhaal hè. Wij hebben als 

bovenregionale recherche Haaglanden tien man aangewezen voor het JIT. Die werden met hun naam in de JIT-

overeenkomst gezet. Zij waren alleen werkzaam voor het JIT-onderzoek met uitzondering van een week piket. 

Van de vier weken waren deze rechercheurs dus drie weken fulltime werkzaam voor het JIT, en de vierde week 

kon dat wel eens wat minder zijn als ze een piketzaak hadden. Dat was de afspraak. We probeerden de mensen 

in het JIT-team zoveel mogelijk constant te houden, anders raak je steeds kennis en ervaring kwijt. Maar het was 

niet zo strak dat je er niet uitkon, want als er mensen uitgingen, werden hun namen uit de JIT-overeenkomst 

gehaald en werd de vervanger daarin genoteerd. Maar er is eigenlijk weinig wisseling geweest in ons team. We 

hebben trouwens in het begin gezegd: wie wil er in het JIT. Ik wilde dat ze als vrijwilliger in het JIT meedraaiden, 

want ik heb niks aan chagrijnige koppen. Het komt er namelijk op neer dat je een club mensen bij elkaar krijgt die 

heel graag wil. Want met een kleine club mensen die echt wilden en hart voor de zaak hadden, hebben we veel 

werk verzet.  

 
En kon je toen gelijk starten met het onderzoek? 

De informatie die we hadden bleek niet juist te zijn. De informatie waarop het JIT gestart is, kwam namelijk uit een 

verouderd Duits onderzoek. Wij zijn gestart op 1 februari 2008 en dat onderzoek uit Duitsland was uit de zomer 

van 2007. We liepen dus ongeveer vier, vijf maand achter. Toen we deze kennis hadden ge-update, bleek dat 

onze genoemde hoofdverdachten niet in Den Haag waren. Dus toen zijn we een dikke twee, drie maand bezig 

geweest om hen te traceren. Dat lukte niet. Maar we kwamen wel op het spoor van hun familie, want anderen 

hadden het overgenomen. Je had dus al wel drie maand geïnvesteerd voordat je daar achter was. De 

hoofdverdachten bleken uiteindelijk in Turkije te zitten. We hebben nog geprobeerd om in de zomer met de 

Turken samen te werken. Alleen de Turken waren wel bereid om informatie uit te wisselen, maar niet in JIT-vorm. 

Dit werd rond juli bekend en omdat we eind augustus te horen kregen dat we de zaak moesten stoppen, hebben 

we dit niet verder kunnen verdiepen en de arrestatie van de hoofdverdachten niet kunnen realiseren. 

 
Hoe verliep de afstemming van de opsporingswerkzaamheden gedurende het onderzoek? 

Wij zaten hier in Den Haag op de verkopers zeg maar, en zij zaten op de afnemers in Duitsland. En tussendoor 

gingen de koeriers. We hielden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen van onze verdachten, dus konden we 

elkaar helpen via observatie bijvoorbeeld. Verder hadden we sowieso om de twee weken, en daar waar nodig 

elke dag, overleg met de VKL [Vaste Kern Leidinggevenden] die bestaat uit de leiding hier, de leiding van het 

BKA, het OM hier en het OM Hannover. Bij deze overleggen was altijd een tolk aanwezig. Dan konden we later 

ook niet zeggen van ‘we hebben het niet begrepen’. Dus als in zo’n overleg  puntje bij paaltje kwam, was het van 

‘begrijp je het’, ‘ben je het er mee eens’. De vergaderingen duurden daardoor wel langer, maar dat was niet erg 

want het was altijd gezellig. Dus gedurende het onderzoek bepaalde we de dingen samen; er was niet één leider 

die alles alleen besliste. Beslissingen werden bijvoorbeeld gemaakt over welke verdachten we wel of niet verder 

gingen onderzoeken. Gedurende het onderzoek kregen we namelijk zicht op andere verdachten, maar daar 

konden we niet op rechercheren omdat we het doel van het onderzoek hadden vaststaan en dat was afgebakend 

tot de twee hoofdverdachten en hun organisatie. 

 
Zorgde die afbakening nog voor discussie tussen de Nederlandse en Duitse teamleiding? 

Nou, dat afbakenen is wel een probleem geworden. We waren namelijk de eerste drie maanden aan het zoeken 

naar de verdachten en toen kwamen we onder andere uit in Bremen en daar moesten we zaken meedoen. Maar 

toen wij in mei aangaven dat we van een deel van de groepering afgingen, dus die niet meenamen in het 

onderzoek omdat die niet in ons doel stond, krijg je problemen. Want als de Duitsers eenmaal horen van een 
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strafbaar feit, dan moeten ze dat ook afhandelen [i..e vanwege het legaliteitsprincipe]. We hebben het toch 

gedaan, want onze targets waren toch de andere familieleden, maar dat geeft problemen, met name voor de 

Duitsers. Bremen heeft toen zelf dat onderdeel van het onderzoek overgenomen, maar wat ze daar mee gedaan 

hebben weet ik niet. 

 
Werd tegen deze gang van zaken niet vreemd aangekeken door de Duitse leden binnen het JIT-team? 

Misschien is dat de Duitse beleefdheid, maar het team zelf begreep dat wel in de trend van ’s lands waarden, ’s 

lands normen. Of ze het er mee eens waren weet ik niet. Maar de mensen in Bremen begrepen dat dan weer 

niet. Zij waren wel van de BKA, maar geen directe partner in het JIT. Op een gegeven moment kregen we uit een 

verhoor de informatie binnen dat er een partij drugs van 150 kilo onderweg was, en daar wilden wij op acteren 

maar dat mocht niet vanuit Nederland. Het Duitse OM heeft daar echt… als ik dat nu weer zou zeggen, gaan ze 

nog gillen. Maar ik moet zeggen dat wij deze beslissing van het ROS zelf ook niet helemaal begrepen… En qua 

afbakening van de duur van het onderzoek deed zich ook een probleem voor. We hadden eerst een termijn van 

een half jaar gekregen voor het JIT. Dit werd vervolgens verlengd met nog een keer een half jaar, dus we hadden 

een jaar in totaal. Die tweede verlenging werd na twee of drie maand in één keer ingekort. Het ROS had beslist, 

ik denk dat het een capaciteitsverhaal was, dat het te lang duurde, en dat we in oktober moesten gaan 

aanhouden. En daar is onenigheid over ontstaan, want je hebt ook partners waar je afspreken mee hebt gemaakt. 

En die waren ‘not amused’. Dat is ook in de evaluatie van het JIT naar voren gekomen, dat als je met partners 

werkt die net even een andere werkwijze hebben, je wel rekening moet houden met hun regels en hun waarden 

en normen. In onze optiek en dat was ook de optiek van het OM kun je dan niet zeggen ‘wij als Nederland gaan in 

september bepalen dat we in oktober gaan aanhouden’. Dat doe je in overleg. En dat is later ook wel recht 

gebreid, maar dat is naar mijn mening wel een leermoment geweest. 

 
Je gaf aan dat er een Duitse collega gedetacheerd was bij jullie op het bureau en dat jullie ook regelmatig 

gezamenlijk overleg hadden. Kun je aangeven hoe dat verliep? 

Een belangrijk punt is dat je open en eerlijk tegen elkaar bent; je moet geen dubbele agenda’s hebben. Als wij 

zeggen vanuit het Haagse we willen linksaf, dat de Duitsers dat dan ook weten en andersom. In principe  moet je 

alles met elkaar bepreken en moet je je niet meer en niet minder voelen. En dan werkt de samenwerking perfect. 

Daar praten ze hier nu nog over. Ik ben er wel van overtuigd dat een groot deel van het succes daarvan 

afhankelijk is van de mensen die het moeten doen. Hoe ze ingesteld zijn en hoe de groep is. Als je alleen maar 

haantjes en dergelijke hebt dan gaat het niet lukken, want je moet het met elkaar doen. Er zitten één of twee 

Duitse jongens ver van huis, dus daar moet je wel wat mee doen, het gevoel geven dat ze gewoon ‘een van ons’ 

waren. Je kunt natuurlijk een buitenlandse collega krijgen die je toevallig niet ligt, maar dat kan ook zo zijn met 

een Nederlandse collega. Je moet gewoon een pragmatische instelling hebben en er het beste van maken. Je 

kan een keer een meningsverschil krijgen, jammer dan. Mijn ervaring is, maar dat is persoonsafhankelijk, dat je in 

principe met iedereen kunt samenwerken. Het is maar hoe je je opstelt. 

 
Merkte je iets van cultuur- en/of taalverschillen? 

Ja, dat wel hoor, dat kom je sowieso tegen. Taal niet zo, met Engels en steenkool Duits konden we goed overweg 

met elkaar. In het Frans zal dat bijvoorbeeld wel anders zijn… We hadden elke morgen appèl en daar zaten de 

Duitsers bij, en dan werd er Engels of Duits gesproken al zat er soms nog wel eens een Nederlands woord 

tussen. Met betrekking tot cultuur, merkte je dat ze nog wel hiërarchisch zijn. Zo praten zij nog wel in de u-vorm, 

terwijl dat bij ons allemaal wat makkelijker is. En tegen ons zeiden ze trouwens wel ‘du’, maar tegen eigen 

mensen ‘Sie’. Dat verschil in cultuur gaven zij trouwens ook aan bij het afscheid. We bleven onszelf, maar we 

vroegen wel aan elkaar waarom doen jullie dat zo. En dan merk je wel dat ze anders zijn in Duitsland met het 

 53



veroordelen van verdachten. Het rechtssysteem is daar op sommige punten heel anders. Dat  is wel leuk om te 

zien en daar leer je weer van. Verder was het gewoon heel gezellig en werd er goed zaken gedaan. 

 
Hoe verliep de informatie-uitwisseling? 

Via de gedetacheerde teamleden gaven wij de informatie die we hadden door aan de Duitsers en via hen kregen 

we die ook van de Duitsers. Verder bespraken we de voortgang van het onderzoek op de tweewekelijkse 

overleggen met de VKL, bijvoorbeeld waar lopen we tegen aan, wat willen we wel en niet. En dan zie je dat door 

in JIT-vorm te werken je buiten de tijdwinst die het oplevert met betrekking tot de informatie-uitwisseling, het 

onderzoek ook naar een hoger niveau wordt getild. Want het zijn eigenlijk twee onderzoek die samen worden 

gevoegd en twee werkwijzen die bij elkaar komen. Daardoor kun je van elkaar leren en van elkaar gebruik 

maken, en gaat er geen informatie verloren doordat je langs elkaar zit te werken. 

 
Welke taken voerden de gedetacheerde Duitse leden hier in Nederland uit naast het doorgeven van 

informatie? 

Zij draaiden gewoon mee in het onderzoek. Verhoren hebben we samen gedaan en in de besprekingen deden zij 

gewoon mee. We zijn ook met gasten de straat op gegaan om de locaties te bekijken. En de taps die wij 

uitluisterden, konden zij meelezen of ze kregen het mondeling toegelicht door ons of door de tolken. Want de 

Duitse tolken tapten, met toestemming, Duitse personen die in Nederland waren, want dat hadden zij nodig en 

dat hebben ze hier vertaald. Dus wat wij deden, deden zij in principe ook. We hadden hier soms ook met 

toestemming Duitse observatieteams. Wij hebben trouwens ook in Duitsland verhoren samen afgenomen. Het 

gunstige aan een JIT is dan, dat je steeds met dezelfde mensen werkt, want daardoor weet iedereen waar je het 

over hebt. Als je elke keer een los rechtshulpverzoek doet, ga je langs elkaar werken en dan ga je ook dingen 

missen. Dan is het misschien steeds iemand anders die dat doet. Nu wist je van elkaar hoe en wat. 

 
Voerden zij ook arrestaties uit? 

Nee, we hebben besloten om de klapdag in nauwe afstemming zelf uit voeren. Voor zo’n klapdag moet je op 

logistiek gebied al heel veel plannen, waardoor het lastig is om dat samen te doen. Met de klapdag zaten we hier 

met z’n allen op de recherche commandokamer en daaruit hebben we het Nederlandse gedeelte aangestuurd. 

De Duisters hadden ook eenzelfde commandokamer in Wiesbaden. De afstemming gebeurde via een 

rechtstreekse verbinding via draadloze computer en in beide commandokamers zaten gedetacheerde teamleden. 

Dus daar zaten Nederlanders en hier Duitsers.  

 
Hoe verliep de klapdag en wat waren daarvan de resultaten? 

We hadden in oktober 2008 afgesproken dat we in januari 2009 wilden klappen. Dus vanaf oktober zijn we in de 

afbouw gegaan naar de aanhoudingsfase. We hadden de organisatie goed in kaart gebracht en hebben veel 

mensen aangehouden die behoorlijke gevangenisstraffen opgelegd kregen. Op de klapdag zelf hebben we 

ongeveer 50 kilo drugs in beslag genomen en gedurende het onderzoek tussen de 1,5 en 3 kilo per drugskoerier. 

En als we meer mensen hadden gehad, hadden we natuurlijk veel meer kunnen doen.  

 
Hoe werd het onderzoek vervolgens afgerond? 

Vanaf oktober, toen we wisten dat we gingen klappen in januari, hebben we ook overleg gehad met de 

Nederlandse en Duitse dossiermakers over hoe we het dossier moesten gaan opbouwen zodat het een beetje 

gelijk was. Wij als Nederland hebben een eigen vast systeem van modeldossier en de Duisters hadden wel de 

insteek om ons systeem over te nemen. Daar hebben we tussen aanhalingstekens wel wat gevechten voor 

moeten leveren, maar op een gegeven moment hadden we voor elkaar wat in het dossier moest komen te staan. 

Verder hadden we afgesproken dat wij in Nederland de mensen zouden berechten die in Nederland waren 

gearresteerd en in Duitsland de mensen die daar waren aangehouden. De Duitsers delen namelijk veelal 
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strengere straffen uit, dus waar ze het feit plegen moeten ze ook berecht worden anders gaan advocaten erover 

vallen. Daarbij waren onze zaaksdossiers vaak aanleiding voor aanhoudingen van de Duitsers en andersom. 

Uiteindelijk zaten wij met tien zaaksdossiers en Duitsland met twintig. Want die zien vanuit hun kopers ook weer 

verdachten. Alleen aan het vertalen van die dossiers zaten wel een hele hoop kosten, want alles wat in het Duits 

werd aangeleverd moest hier vertaald worden. En omdat we best bang waren om er op onderuit te gaan in de 

rechtszaak, omdat het de eerste keer was dat we het in een JIT vorm deden, wilden we alles dichtgebouwd 

hebben van te voren. Maar uiteindelijk zijn er geen vragen over de JIT vorm geweest. 

 
Terugdenkend aan het JIT, wat is je dan vooral bijgebleven? 

De korte lijnen, je kan goed met elkaar samenwerken, je kan dingen wegzetten. Juridisch konden de Duitsers 

dingen die ons goed van pas kwamen. Als wij bijvoorbeeld de politie in Arnhem bellen en tegen hen zeggen ‘er 

komt een auto aan met dat en dat kenteken en er zit een kilo in en doe er wat mee’, dan moet Arnhem 

bronvermelding doen in de rechtszaak, wat betekent dat mijn zaak vanaf dat moment op straat ligt. Dat zou je dan 

maximaal drie maand met een kluisverbaal via de CIE kunnen tegenhouden, maar het is toch beperkter en 

geforceerder. Met de Duitsers was dat veel makkelijker, want zij konden het makkelijker weghouden waar de 

informatie vandaan kwam en daardoor werd ons onderzoek niet geopenbaard. Dan gaven we bijvoorbeeld bij het 

BKA aan ‘er komt wat via de weg’, wij gaven een staart tot aan de grens en dan werd die overgenomen en vijf 

kilometer over de grens werd die auto dan aangehouden door een toevallige douanecontrole. Niemand die dan 

zoiets had van ‘oh, Den Haag zit hierachter’ en ligt je zaak dus niet bloot. Dat was een dikke plus. Verder hebben 

wij altijd een goed gevoel gehad over deze samenwerking. Sterker nog, iedereen vond het jammer dat het 

afgelopen was. Want internationaal werken is leuk. Het is weer eens wat anders, je kunt je horizon verbreden. 

Daarbij is het leuk dat het lekker klikt, dat is mooi meegenomen. Je bent met een gedreven club van tien vaste 

mensen bezig met allemaal hetzelfde doel. Toen we aan het eind gewoon meer capaciteit nodig hadden om alles 

af te handelen, had de vaste club echt zoiets van ‘dat is goed dat jullie komen helpen, maar het is ons kindje, je 

moet er wel voor gaan.’ Dat leefde heel sterk. We hebben er een jaar lang voor geknokt en dan zouden we het 

wel fijn vinden dat diegenen die er bij komen dezelfde insteek hebben. En daaraan merk je gewoon dat men er 

heel erg voor gegaan is en het heel goed bevallen is. 

 
Wat bedoel je precies met ‘horizon verbreden’? 

Nou, het kijken naar elkaars mogelijkheden en ervaringen. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat je met Duitsland 

een transport kunt oppakken zonder veel regelwerk. Daarnaast wist ik het wel, maar wat ik toch een beetje 

vergeten was, is dat wij als Nederlandse recherche makkelijker kunnen zeggen dat we stoppen met tappen of met 

het onderzoek en dat zij in Duitsland vastzitten aan het uitvoering geven daaraan door het legaliteitsprincipe. Dat 

was voor mij weer een eye-opener. 

 
Gezien je enthousiasme over het JIT instrument en de prettige samenwerking met Duitsland, waarom zijn 

er tot op heden nog niet meer JITs uitgevoerd? 

Dat is natuurlijk een keuze van het ROS en daar zal het tekort aan capaciteit wel een rol bij spelen. Verder 

hebben we een aantal prioriteiten die we moeten aanpakken zoals cybercrime, finec [financieel-economische 

criminaliteit] en mensenhandel en -smokkel. Drugsonderzoeken, waar we veel met Duitsland mee te maken 

hebben, komen daardoor niet snel in aanmerking voor onderzoek. Maar JITs moeten vaker gaan gebeuren. Alles 

gaat de grens over tegenwoordig, of het nou hennep is of vals geld of mensenhandel. Toevallig gaan we over 

twee weken naar Bulgarije puur om te kijken of we in de mensenhandelzaak, die we hier nu in behandeling 

hebben, wat voor elkaar kunnen betekenen. Dat is een soort sfeer proeven. Stel dat je zo’n onderzoek zou 

draaien, dan is de JIT-vorm daarbij goud waard. Ik zou het morgen zo weer doen. ▪ 
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Hoofdstuk 6 
De inzet van JITs in de Nederlands-Duitse opsporingscontext 

 

 

 

 

 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de JIT-regelgeving is ontstaan, welke invloeden 

van de Nederlandse opsporingspraktijk uitgaan op het gebruik van dit instrument, welke recente 

ervaringen zijn opgedaan met de uitvoering van Nederlandse JITs en welke mogelijkheden het 

instrument in het algemeen biedt. Uit de ervaringen van het tot nu toe enige Nederlands-Duitse JIT, 

kan afgeleid worden dat het instrument in deze zaak meerwaarde heeft gehad voor de Nederlands-

Duitse opsporingssamenwerking. Aangezien dit slechts de ervaring betreft van een beperkt aantal 

opsporingsambtenaren, is deze vraag ook voorgelegd aan zowel Nederlands en Duitse respondenten 

die in bredere context ervaring hebben opgedaan met JITs, als aan degenen die mogelijk met dit 

instrument gaan werken. In de volgende paragrafen wordt beschreven in hoeverre het JIT een 

bruikbaar instrument wordt gevonden bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in de 

Nederlands-Duitse opsporingscontext. Allereerst komt het perspectief van Nederlandse 

opsporingsambtenaren aan bod (6.1), aansluitend volgt ‘het’ Duitse perspectief (6.2). 

 

6.1 Nederlandse opsporingsambtenaren over de inzet van JITs met Duitsland 

In hoofdstuk drie zijn een aantal belemmeringen beschreven die het beperkte gebruik van JITs in z’n 

algemeenheid kunnen verklaren. Een groot deel van deze factoren zijn volgens respondenten ook van 

invloed op het al dan niet gebruiken van JITs met Duitsland. Zo maken de volgende hindernissen het 

gebruik van een JIT minder aantrekkelijk: de weeg- en sturingsprocedure, de nationale focus binnen 

onderzoeken, de keuze voor kortlopende onderzoeken, en de beperkte informatievergaring en 

analyse met Duitse partners. Daarnaast zorgen tijdsdruk binnen onderzoeken, onbekendheid met de 

mogelijkheden van een JIT en negatieve beeldvorming daaromtrent, routinematige samenwerking en 

informele contacten met Duitse opsporingsambtenaren er voor dat men de voorkeur geeft aan andere 

samenwerkingsvormen dan het JIT. Standaardbelemmeringen in internationale samenwerking, zoals 

de taalbarrière, wantrouwen, geografische afstand en culturele verschillen worden ten aanzien van 

Duitsland weinig ervaren en hebben daardoor minder invloed op het gebruik van JITs dan met andere 

landen. Desalniettemin is dit wel een factor die meespeelt in de overweging om al dan niet een JIT te 

starten, aldus respondenten.  

 

6.1.1 Factoren die het JIT belemmeren of overbodig maken 

Hieronder worden de drie voornaamste ervaren factoren beschreven die de inzet van het JIT 

belemmeren dan wel overbodig maken. Deze factoren zijn randvoorwaardelijk, oftewel, staan los van 

het feit of een JIT een geschikte samenwerkingsvorm wordt bevonden. Laatstgenoemde wordt in de 

volgende subparagraaf behandeld. 
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1. Trage implementatie JIT-regeling en onbereidwilligheid in het verleden in Duitsland 

Duitsland was vrij laat met het implementeren van het JIT-instrument in hun wetgeving. Dit was een 

van de redenen waarom Duitsland afhaakte bij de projectgroep die in 2004 een multilateraal JIT wilde 

oprichten (waar uiteindelijk het Nederlands-Engelse JIT uit voortgekomen is62). Nadat de wetgeving 

geïmplementeerd was, werden JITs lange tijd geblokkeerd door het Duitse Ministerie van Justitie. De 

bevoegde functionaris die toestemming dient te verlenen voor het gebruik van JITs, was namelijk erg 

negatief over JITs (wegens het schenden van de staatssoevereiniteit volgens enkele respondenten). 

Aangezien deze persoon door zijn opvolger is vervangen, is de opvatting over JITs binnen het 

betreffende ministerie veranderd en staat men thans open voor het gebruik van het instrument en 

moedigt men dit aan. Een respondent zei daar het volgende over: 

‘In Bonn zitten nu mensen die daar positief naar kijken. Het is niet meer zo dat je bij voorbaat al bij een gesloten 

deur komt. Nee, daar zitten nu mensen die daar positief inzitten en er alles aan zullen doen om dat JIT ook van 

de grond te krijgen en, niet zoals vroeger, het tegen willen houden.’ 

 

2. Verschillen in prioritering en het toekennen van capaciteit aan onderzoeken 

In Nederland en Duitsland wordt een andere systematiek gehanteerd betreffende de aanpak van 

criminele fenomenen. Door deze verschillen in opsporingsvisie, neemt in sommige gevallen de 

bereidheid tot samenwerken af en/of krijgt men geen zicht op zaken die wel JIT-waardig zijn. Daarbij 

geven respondenten aan dat de Nederlandse manier van handelen nog wel eens frustraties oproept 

bij Duitse opsporingsambtenaren: 

‘Er zijn twee dingen waar zij [Duitse opsporingsambtenaren] bij ons af en toe schoon genoeg van hebben. Zij 

snappen allereerst niks van ons opportuniteitsbeginsel, dat is namelijk volledig tegen de Duitse geest in. En ten 

tweede is onze manier van capaciteitssturing bij Duitsers onbestaanbaar. Dus zij kijken wel af en toe van ‘Wat 

doen die lui toch altijd moeilijk met hun wegen en prioriteren. Wij [Duisters] hebben een zaak en wij willen 

samenwerken en zij [Nederlanders] lopen weer moeilijk te doen.’ Dat je af en toe een projectvoorstel maakt is tot 

hier aan toe, maar als je ziet wat voor lijsten aan projectvoorbereiding, wat voor pakken papier gemaakt worden 

voordat er een beslissing wordt genomen, en wat we dan beslissen. De Duitsers steken daar iets zwart-witter in, 

fout is fout, en dan ga je daar mee aan de slag. […] Nogmaals, als wij vinden dat we goed willen samenwerken 

met Duitsland, dat zij af en toe de goede dingen doen voor onze onderzoeken, dan moeten wij opletten dat wij 

ook af en toe voor die Duitsers goede dingen doen, anders wordt het wel moeizaam. Het is altijd een kwestie van 

reciprociteit. Als je je als een hufter gedraagt, wordt je op enig moment ook als een hufter behandeld. Die Duitse 

Staatsanwalt uit [x], die wordt er helemaal Gallisch van. En die heeft ergens wel een punt. Er zitten ergens van 

die kampers en die zitten al heel veel jaren drugs naar Duitsland te transporteren. En dat weet iedereen. Maar ja, 

heroïnetransporten hebben hier nou niet geweldige prioriteit. Zolang die dat maar stiekem genoeg doen, denken 

wij allemaal ‘het zal wel.’ De Duitser wordt daar helemaal bedroefd van.’ 

 

3. Andere samenwerkingsvormen voorzien in de opsporingsbehoeften 

Door de vele informele contacten en de goede onderlinge verstandhouding, zijn in de loop der jaren 

samenwerkingsvormen ontstaan waarin men gestalte geeft aan de bestrijding van 

grensoverschrijdende criminaliteit. Aangezien rechtshulpverzoeken en parallelonderzoeken volgens 

                                                 
62 Zie hoofdstuk 2. 
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opsporingsambtenaren prima werken, wordt er geen behoefte gevoeld om het JIT-instrument te gaan 

gebruiken. Een respondent verwoordde dat als volgt: 

‘[Veel onderzoek met Duitsland gaat over] de uitvoer van drugs naar Duitsland waar de afzet is. Dan lopen we 

heel veel parallelonderzoeken. Dat wil zeggen wij doen onze eigen zaken met onze eigen bevoegdheden en 

gelijktijdig loopt er een Duits onderzoek met hun eigen bevoegdheden en dat stemmen we goed af en daar 

hebben we dan uitwisseling over. En dat loopt perfect. Wat we ook wel doen, met name de Duitsers, is dat ze 

zelfstandig een onderzoek draaien, en wij dat ondersteunen. Dus als er een keer OT [observatieteam] inzet moet 

komen aan deze kant, om hun onderzoek te ondersteunen, dan lopen wij daar bij, of we voorzien hen van 

informatie op hun vragen, politie informatie, en dat wordt eventueel met een rechtshulpverzoek afgedekt. En dan 

heb je vaak onderzoek dat wij hier doen voor de Duitsers naar aanleiding van een rechtshulpverzoek, zoals 

woningdoorzoeking en aanhouding van een verdachte. Soms gaan de verdachten allemaal mee naar Duitsland, 

soms handelen we hier een verdachte af. Daar hebben we een aantal onderzoeken van gehad, en dat werkt heel 

goed. We hebben ook wel eens dat onderzoeken verder Duitsland ingaan. Dat doen we altijd met een 

rechtshulpverzoek en soms ook met parallelonderzoek.’  

 

6.1.2 Het gebruik van JITs in de nabije toekomst 

Naast de vraag welke belemmeringen men in de afgelopen jaren heeft ervaren om tot een JIT met 

Duitsland te komen, is ook gevraagd of het instrument in de praktijk meerwaarde kan hebben in de 

Nederlands-Duitse opsporingscontext. Alle respondenten antwoordden hier positief op, al was de een 

enthousiaster dan de ander. Met name diegenen die ervaring hebben met het instrument zien binnen 

de huidige opsporingspraktijk mogelijkheden voor het instrument. Volgens hen is het een kwestie van 

bekendheid geven aan het instrument, zodat opsporingsambtenaren de mogelijkheden van een JIT 

leren kennen. Met deze kennis zijn zij namelijk beter in staat om af te wegen wanneer het onderzoek 

wel of niet in JIT-vorm uitgevoerd moet gaan worden. Verder dient het instrument ‘ingesleten’ te raken, 

zodat in de voorbereidingsfase van een onderzoek al rekening wordt gehouden met eventuele inzet 

van een JIT en er Duitse opsporingsambtenaren bij worden betrokken. De meerwaarde die dan van 

het JIT uitgaat, wordt door de volgende respondent als volgt verwoord: 

‘Het voordeel is in mijn optiek dat je het eenduidig kunt aanpakken en dat je kunt loslaten wat de tegenstellingen 

zijn in het juridisch verhaal in Nederland en in Duitsland, en je met elkaar veel gerichter naar een doelstelling toe 

kunt. Parallelonderzoek werkt heel goed. Maar als er een zaak is die meer tijdsinvestering vraagt en wat langer 

duurt en waarbij het doel is het achterover halen van verdachten en het ontnemen van wederrechterlijk verkregen 

voordeel, zou er een stuk efficiëntie bereikt kunnen worden door een JIT. En dan kun je de knowhow van 

Nederland en Duitsland bundelen in een team dat ook fysiek bij elkaar zit en waarbij de lijnen ook veel korter zijn. 

En waar je dagelijks met elkaar op pad bent om die problematiek te tackelen. Ik heb de overtuiging dat zich dat 

vertaald naar resultaat. Maar dat doe je niet in een korte klap, dat is veel te moeizaam. Dat levert je geen winst 

op.’  

 

De manier waarop in het bovenstaande citaat vorm wordt gegeven aan het JIT, wordt wel de klassieke 

variant genoemd: men werkt als één team samen op één locatie en met één leider. Door recente, 

positieve ervaringen met JITs die op een andere wijze zijn ingericht, raden enkele respondenten aan 

om het JIT ook op andere, pragmatische manieren in te zetten. Zolang de verschillende belangen van 

de partnerlanden goed op elkaar worden afgestemd en er geen onduidelijkheden over bestaan, zijn er 

namelijk vele gebruiksmogelijkheden. Daarbij is het eveneens van belang dat men echt de bereidheid 
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heeft om samen te werken: men moet er echt voor willen gaan. Door van te voren en gedurende het 

JIT goed te communiceren, zijn de bestaande verschillen in de opsporingsvisies en rechtssystemen 

van Nederland en Duitsland niet onoverbrugbaar.63 Een respondent verwoordde dat als volgt: 

‘Wat een hele interessante is, als je het over een JIT gaat hebben en je legt ons opportuniteitsbeginsel naast hun 

legaliteitsbeginsel, dat je uiteindelijk in de praktijk op hetzelfde uitkomt. In de praktijk werkt het zo dat ze zelf 

bepalen welke kant ze opkijken. Dat waren aanvankelijk voorziene problemen bij een gezamenlijke keuze van 

doelen, van ja, vanuit beleidsmatige overwegingen, het opportuniteitsbeginsel, vinden wij dit meer prioriteit 

hebben dan dat. En dat bleek in de praktijk dus heel erg mee te vallen. Dan veronderstel je het probleem, terwijl 

het er uiteindelijk, na goed met elkaar te praten, niet is. […] Als je met een JIT begint moet je van te voren dit 

soort issues wel doorgesproken hebben, wie de beslissing neemt en hoe dit gedaan wordt. En je moet er inzitten 

met de habitus dat het een wederkerigheidsverhaal is. Dat is de basis van internationale rechtshulp, het is 

‘hetgeen wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Dus andersom geredeneerd: als ze nou iets 

van jou vragen dan moet je dat accepteren.’ 

 

Tevens geven respondenten aan dat de juridische verschillen niet dermate groot zijn dat zij het 

samenwerken in een JIT compliceren. Hoewel de rechtssystemen en onderzoeksmethodieken redelijk 

gelijkwaardig zijn, is het aan te raden dat men van te voren kennis neemt van elkaars verschillen: 

‘Het gunstige van Duitsland is dat het Duitse rechtssysteem gewoon heel erg lijkt op het Nederlandse 

rechtssysteem. De Officieren van Justitie zijn ook daar degenen die bij de rechter-commissaris of een 

onderzoeksrechter dingen voordragen. Dus je praat op Officier-Officierniveau en dat scheelt. […] Ook in de inzet 

van opsporingsmiddelen zitten niet zo heel veel verschillen, alleen bij het OVC [opnemen van vertrouwelijke 

communicatie]. Dat is daar echt heel anders. En zij hebben zo’n ‘Vertrouwensperson’ [i.e. criminele 

burgerinfiltrant], en die hebben ook een andere status. Maar dat kan je dus ook voor je laten werken, want binnen 

een JIT blijft natuurlijk wel je eigen rechtssysteem van toepassing. Je kan dus profiteren van het feit dat ze in 

Duitsland gewoon andere dingen mogen doen. Dan moet je wel opletten, dat als je dat in jouw onderzoek wil 

trekken, dat daar misschien een andere route voor moet worden afgelegd, of toestemming van de rechter-

commissaris hier, maar in principe kun je daar natuurlijk ook je voordeel van hebben. [...] Aan sommige dingen 

ontkom je gewoon niet. In Duitsland is het zo, dat als zij OVC hebben, alles wat zij horen aan strafbare feiten 

moeten ze gelijk op acteren. Terwijl in Nederland hebben we alleen maar een doorlaatverbod, wat betekent dat 

alleen als het gaat om stoffen of dingen die schadelijk zijn voor de mensen of goederen, dan moet je op een 

gegeven moment ingrijpen. In Duitsland is dat veel minder. Dus als zij horen over de OVC dat iemand dat zegt, 

dan moeten ze gewoon naar binnen. Maar dan kun je ook gewoon denken: dan kunnen we dat middel dus beter 

niet in Duitsland inzetten.’  

 

Een interessante ontwikkeling voor de inzet van JITs in de nabije toekomst, is dat het BES het initiatief 

heeft genomen om het gebruik van dit instrument te stimuleren. Momenteel ontwikkelen zij in 

samenwerking met een Nederlands-Duitse werkgroep een praktische JIT-handleiding waarin uitgelegd 

wordt hoe een JIT tussen Nederland en Duitsland in de Euregio Maas-Rijn opgericht kan worden en 

waar rekening mee gehouden dient te worden. Door het overdragen van deze en andere kennis, 

willen ze de samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse OM (en ook het Belgische) verstevigen. 

Gezien de ontwikkelingen in de Euregio Maas-Rijn om tot gezamenlijke analyses en prioriteiten te 

                                                 
63 Zie hoofdstuk 5. 
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komen64, en de verplichting om daar capaciteit aan te leveren, is de verwachting van de respondenten 

van het BES dat het JIT-instrument binnen niet al te lange tijd gebruikt zal gaan worden: 

‘Dat hangt een beetje van het soort van het onderzoek af en hoeveel tijd je hebt en wat je wil rechercheren, maar 

hier in deze Euregio leent dit instrument zich bij uitstek om het te doen. Hier hoeven geen grote verplaatsingen 

van mensen plaats te vinden. Mensen hoeven hier niet in het buitenland gedetacheerd te worden. De 

politiemensen van Aken wonen hier in het heuvelland. Kunnen ’s avonds gewoon naar huis. Het kan hier zonder 

detacheringen naar het buitenland, zonder veel kosten. Men spreekt hier dezelfde taal, dus het is niet zo als met 

het eerste JIT in Engeland dat daar nu mensen in het Engels moeten worden opgeleid, dat hoeft hier allemaal 

niet. De randvoorwaarden zijn hier wat gunstiger. En op het moment dat je voorziet dat je grote aantallen 

rechtshulpverzoeken moet gaat uitwisselen maakt het JIT dat een stuk makkelijker. Bovendien is de sfeer in zo’n 

team ook beter, dan dat twee teams op basis van rechtshulp en parallel met elkaar bezig zijn. Op het moment dat 

je een JIT hebt, ben je samen met hetzelfde doel aan de gang. Dat merk je ook. […] Hier is het een kwestie van 

wachten op het juiste onderzoek en dan draaien we.’ 

 

Naast de initiatieven van het BES om het gebruik van JITs met Duitsland te stimuleren, worden ook 

door andere organisaties plannen ontwikkeld om tot een of meerdere JITs te komen. Zo verkent de 

FIOD Zuidoost momenteel de mogelijkheden om in gezamenlijkheid met Duitsland een JIT te starten. 

Daarnaast poogt de politie in Limburg-Zuid een JIT op te richten samen met Duitsland en België, om 

zo tot een aanpak van de georganiseerde hennepteelt te komen.65 Volgens respondenten komen 

dergelijke samenwerkingsinitiatieven voort uit het toenemende besef dat vele vormen van criminaliteit 

internationale componenten bevatten. Grensoverschrijdende criminaliteit en tal van ontwikkelingen 

binnen Europa dwingen de Nederlandse politie en justitie tot internationale samenwerking. Door 

intensief met elkaar samen te werken en de kennis die dit oplevert, wordt opsporingssamenwerking 

met het buitenland eenvoudiger. Een JIT leent zich dan ook goed om gestalte te geven aan de 

toenemende Europeanisering binnen het politiële en justitiële domein:  

‘Hoe belangrijk is samenwerking voor je. Zie je het ook in internationaal perspectief, dat wij bijvoorbeeld niet een 

crimineel pakken maar de Belgen. Dat is wel iets wat zich langzamerhand aan het ontwikkelen is gelukkig. Wij 

moeten natuurlijk ook scoren en onze streepjes halen, maar dat je wel langzamerhand een ontwikkeling ziet, van 

als de Belgen het kunnen doen en wij uiteindelijk geen verdachte hebben, maar de Belgen het wel oppakken, kan 

dat natuurlijk ook best. En het kan natuurlijk ook helpen. Er zijn nu ook zaken dat Belgen en Fransen een groter 

belang hebben dan wij, maar dat wij wel aansluiten en dan ook een minder belangrijke rol spelen. Zij schrijven de 

overeenkomst, zij schrijven het operationeel actieplan en wij haken een beetje aan. Wie voor mij werkt is mijn 

vriend. En dat is dan een beetje wat je ziet hè. Als die Belgen of Duitsers het kunnen doen en wij maar een 

relatief kleine bijdrage hoeven te doen is dat prima. Het betekent dat ons team kleiner is. Die afspraken moet je 

gewoon maken.’ 

 

 

 

                                                 
64 Zie hoofdstuk 3. 
65 In het kader van samenwerking met Duitsland is het ook interessant om het project dat in Twente in de periode 
2007-2008 heeft gespeeld te noemen. Destijds is door de Twentse Divisie Recherche getracht om een Joint Hit 
Team (JHT) op te richten met Duitsland. Hoewel deze structurele vorm van samenwerking niet tot stand kwam, is 
gedurende dit project wel kennis opgedaan over elkaars overwegingen en mogelijkheden ten aanzien van 
(structurele) samenwerking. 
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6.2 ‘Het’ Duitse perspectief op de inzet van JITs 

Zoals in hoofdstuk één reeds is beschreven, zijn ook Duitse opsporingsambtenaren uit de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen bevraagd over de inzet van het JIT-instrument in de Nederlands-Duitse 

opsporingscontext. Zo zijn door twee onderzoekers van de Deutsche Hochschule der Polizei in 

Münster interviews gehouden met tien politiefunctionarissen, van zowel het Landeskriminalamt (LKA), 

het Bundeskriminalamt (BKA) als verschillende Polizeipräsidium’s, en twee functionarissen van het 

Duitse OM, te weten van het Staatsanwaltschaft Münster en het Bundesamt für Justiz. Aan de hand 

van deze gesprekken wordt in onderhavige paragraaf een perspectief geschetst van hoe men in 

Duitsland tegen het gebruik van JITs, al dan niet in samenwerking met Nederland, aankijkt. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat dit slechts als een beperkt beeld beschouwd kan worden aangezien de 

informatie afkomstig is uit één deelstaat en het een gering aantal respondenten betreft. Opvallend is 

echter wel dat de respondenten, ondanks dat ze uit verschillende organisaties afkomstig zijn, een vrij 

homogene opvatting hebben over de bruikbaarheid en inzet van JITs.  

 

6.2.1 Opvattingen over de bruikbaarheid van het JIT-instrument 

In Duitsland is het JIT-instrument relatief onbekend. Slechts weinig opsporingsambtenaren hebben 

daadwerkelijk ervaring met het uitvoeren van een JIT. Op twee na, geven alle respondenten aan dat 

bij hen en hun collega’s eigenlijk alleen theoretisch de voor- en nadelen van het instrument bekend 

zijn. Of deze in de praktijk ook werkelijk zo ervaren worden, is bij hen niet bekend. Twee respondenten 

hebben echter wel ervaring met het uitvoeren van een JIT, namelijk het Nederlands-Duitse JIT. Hun 

ervaringen zijn vrijwel identiek met die van hun Nederlandse collega’s en zeer positief.66 De voordelen 

die door Duitse opsporingsambtenaren toegekend worden aan het JIT, zijn in willekeurige volgorde: 

- Efficiëntie door de snelheid en het gemak waarmee informatie uitgewisseld kan worden, 

waardoor er snel kan worden gehandeld bij nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek; 

- Er kan gebruik worden gemaakt van elkaars rechtsystemen (bijvoorbeeld in dat land 

vervolgen waar strenger wordt gestraft); 

- Door het intensief samenwerken hebben de deelnemers een goed overzicht van het verloop 

van het onderzoek en kunnen activiteiten beter worden gecoördineerd dan bij 

parallelonderzoek; 

- Men leert van elkaar waardoor samenwerking in de toekomst eenvoudiger wordt; 

- Men kan gebruik maken van elkaars capaciteiten en middelen; 

- Samen een doel en een strategie vaststellen komt de saamhorigheid en derhalve de 

effectiviteit van het onderzoek ten goede. 

 

Er kleven volgens de Duitse respondenten echter ook enkele nadelen aan een JIT. Belangrijkste 

nadeel die men in de praktijk ondervindt, is de tijd die het kost om een JIT op te richten.67 In Duitsland 

moet men tal van procedurele hordes nemen voordat men de uiteindelijke toestemming krijgt om het 

JIT te starten. Dit wordt gecompliceerd doordat ook met het partnerland afgestemd moet worden hoe 

                                                 
66 Zie hoofdstuk 5. 
67 Dit is de beleving van Duitse respondenten. Of dit momenteel ook daadwerkelijk zo is, is tijdens het onderzoek 
niet duidelijk geworden. 
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het JIT vorm gaat krijgen en dit vervolgens weer teruggekoppeld moet worden aan het Ministerie van 

Justitie; de instantie die de uiteindelijke beslissing maakt. Respondenten geven aan dat het daarom al 

gauw enkele weken tot enkele maanden kan duren voordat het opsporingsonderzoek kan starten in 

Duitsland. Daarnaast moet men tijdens een JIT ook allerlei administratieve handelingen verrichten, 

aangezien Duitse deelnemers een meldingsplicht hebben aan het Ministerie van Justitie over het 

verloop van het onderzoek. Hoewel dit vanuit het Ministerie is bedoeld om tot hulp te zijn, wordt dit in 

de praktijk als een lastige en bureaucratische procedure ervaren. Andere nadelen zijn de hoge kosten 

van het instrument in verband met tolk-, reis- en verblijfskosten, het moeten werken op een andere 

locatie, en de risico’s op juridisch gebied ten aanzien van de rechtmatigheid van in te zetten 

opsporingsmethoden en het al dan niet kunnen afschermen van informanten tijdens zittingen. 

Laatstgenoemde, de risico’s die voortkomen uit juridische verschillen tussen de deelnemende landen, 

zou volgens de respondenten opgelost kunnen worden door meer ervaring op te doen met het 

instrument. Daarnaast zou er in Duitsland meer bekendheid gegeven moeten worden aan de 

mogelijkheden van het instrument. Er wordt namelijk door respondenten geconstateerd dat men in de 

praktijk afziet van het gebruik van JITs vanwege angst voor het onbekende. De vertrouwdheid met 

bestaande instrumenten maakt dat men deze verkiest boven JITs. Door meer ervaring op te doen met 

het JIT, zal het vertrouwen toenemen en de toestemmingsprocedure korter worden, zo is de 

verwachting. De respondenten zijn positief gestemd over de toegevoegde waarde van het JIT, maar 

dan moet dit instrument wel meer bekendheid krijgen, bijvoorbeeld middels onderwijs. 

 

6.2.2 De inzet van het JIT in de Nederlands-Duitse opsporingscontext 

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd waarom er tot op heden slechts één JIT met Nederland 

is uitgevoerd. Door de respondenten werden verschillende redenen genoemd, waarbij zij niet konden 

aangeven wat nu precies de doorslaggevende reden is. Aangezien bij de meesten het beeld bestaat 

dat beide landen allebei graag dergelijke onderzoeken willen uitvoeren, vindt men het frappant dat er 

nog maar één Nederlands-Duits JIT is geweest. Ook omdat het volgens hen doorgaans prettig 

samenwerken is met Nederlandse opsporingsambtenaren, aangezien er nauwelijks cultuurverschillen 

zijn en men weinig hinder van de taalbarrière ervaart.  

Een eerste reden dat er nauwelijks Nederlands-Duitse JITs werden uitgevoerd, welke thans 

overigens niet meer aanwezig is, is dat er een aantal jaren een raadslid bij het Bundesamt für Justiz 

werkzaam was die zeer negatief tegenover het gebruik van een JIT stond. Daardoor wisten 

opsporingsambtenaren bij voorbaat al dat er geen toestemming verleend zou worden als zij een JIT 

wilden gaan uitvoeren, waardoor zij de moeite ook niet namen. Dit was ook in Nederland bekend, 

waardoor er ook geen aanvragen van hun kant werden gedaan (zie vorige paragraaf). Ten tweede 

verloopt de grensoverschrijdende samenwerking met Nederland prima via rechtshulpverdragen en 

parallelonderzoeken. Door de jarenlange onderlinge samenwerking is er voldoende vertrouwen en 

kennis van elkaars werkwijzen ontstaan, waardoor men op eenvoudige wijze via de bestaande 

informele netwerken aan informatie komt en onderzoeken kan afstemmen. Daarbij speelt routine een 

belangrijke rol; men is gewend om het altijd zo te doen. Ten derde moeten veel onderzoeken onder 

tijdsdruk worden uitgevoerd. Doordat het oprichten van een JIT zoveel tijd kost, geeft men de voorkeur 
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aan andere samenwerkingsvormen. Ten vierde, de inzet van het JIT-instrument wordt in Duitsland als 

een zware maatregel gezien en kan alleen gebruikt worden bij complexe zaken waarvoor andere 

middelen te kort schieten. Gezien de eenvoudige wijze waarop andere samenwerkingsvormen tussen 

Nederland en Duitsland aangewend kunnen worden, blijven er weinig zaken over waarvoor een JIT 

noodzakelijk is. Ten vijfde wordt het fundamentele verschil tussen het legaliteits- en  

opportuniteitsbeginsel als hinderlijk ervaren in het komen tot gezamenlijke onderzoeken; men geeft 

daardoor liever de voorkeur aan het ‘gescheiden’ samenwerken via parallelonderzoek. Ten zesde 

hinderen verschillen in prioriteiten en het omgaan met capaciteit het gebruik van JITs tussen 

Nederland en Duitsland. Bepaalde criminaliteitsthema’s worden niet even belangrijk gevonden, 

waardoor dergelijke zaken niet gezamenlijk onderzocht kunnen worden. Een respondent zei daarover 

het volgende: 

‘Die Niederländer haben ein anderes Haushaltssystem und dementsprechend verwalten sie ihre personalen und 

finanziellen Ressourcen anders. Sie sind projektorientierter, was sehr nahe an der Idee JIT steht. Auf 

niedersächsischer Seite ist das etwas anders, wir haben eine Alltagsorganisation aufgebaut. Ich habe ein 

Jahresbudget, sowohl an Manpower, als auch an Haushaltsmitteln, die ich insofern allgemeiner, aber auch 

flexibler und schneller einsetzen kann. Das ist ein Hindernis, was ich auf niederländischer Seite oftmals spüre, 

weil dort im Rahmen der Jahresplanung Schwerpunktbildungen erfolgen, wenn man dann, ich sag mal, 

verfahrenorientiert mit neuen Ideen kommt, das ist ja das was bei uns dann so häufig passiert. Wir beginnen mit 

einem Ermittlungsverfahren, es wächst auf, man stellt fest, die Idee eines JIT wäre gegeben, so und dann 

konfrontieren wir die holländische Seite mit Themen, die sie in der Jahresplanung nicht vorgesehen haben. Und 

darauf können sie nur schwer reagieren.’ 

 

Veel van bovenstaande redenen vormen momenteel nog steeds een belemmering in het oprichten 

van een JIT met Nederland. Respondenten geven echter aan dat vanwege de stijgende 

grensoverschrijdende criminaliteit, men steeds meer gedwongen zal worden om met elkaar te gaan 

samenwerken. Dit biedt kansen voor het gebruik van een JIT. Daarbij is de verwachting dat door meer 

ervaring met het JIT op te doen, het instrument vanzelf zijn waarde zal gaan bewijzen in de 

Nederlands-Duitse opsporingssamenwerking. Een respondent bracht dat als volgt onder woorden:  

‘Ich stelle fest, dass im Moment ein Prozess im Gange ist, in den deutschen und niederländischen 

Polizeibehörden die Bereitschaft immer stärker ausgeprägt wird, miteinander umzugehen, miteinander zu 

kooperieren und auch einander zu vertrauen. Der Prozess ist tatsächlich im Gang, das ist für mich auch spürbar. 

Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn das so weitergeht, dass in der Folge dann die Bereitschaft, solche JIT 

einzurichten und auch durchzuführen, ausgeprägter wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man das 

einmal, zweimal, dreimal mit gutem Erfolg gemacht hat, dass dann diese Erfolgsbewertung von beiden Seiten 

positiv gesehen wird, dass es auch wirklich einen Nutzen gebracht hat für beide Seiten, dass sich das dann zu 

einem Instrumentarium entwickeln könnte, das zum normalen Repertoire gehört. Aber zur Zeit ist das noch nicht 

so.’ 

 

Hoewel een enkeling sceptisch is over de meerwaarde van een JIT (omdat de huidige middelen 

volstaan), vinden vrijwel alle Duitse respondenten dat het JIT meer aandacht moet krijgen en 

daadwerkelijk ingezet moet worden. Daarbij is de wil om middels deze vorm samen te werken van 

cruciaal belang. Oftewel, er moet zowel in Duitsland als in Nederland prioriteit en capaciteit vrij 
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gemaakt worden als zich een geschikte JIT-zaak voordoet (die er volgens hen zeker zijn) en de 

uitvoerenden moeten de wil hebben om in gezamenlijkheid eventuele hindernissen te nemen, zoals de 

trage besluitvorming en eventuele verschillen en problemen te accepteren en op te lossen. 

 

6.3 Resumé 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe opsporingsambtenaren aan beide zijden van de grens de inzet en 

bruikbaarheid van het JIT inschatten en/of ervaren in de Nederlands-Duitse opsporingscontext. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat men vergelijkbare visies heeft op het instrument. Redenen 

waardoor tot op heden geen gezamenlijke JITs zijn uitgevoerd, zijn volgens Nederlandse en Duitse 

respondenten als volgt: 

 Thans is dit geen belemmering meer, maar in het verleden konden geen JITs met Duitsland 

uitgevoerd worden vanwege de onbereidwilligheid van het Duitse Ministerie van Justitie om 

daarvoor toestemming te verlenen; 

 Bestaande samenwerkingsvormen volstaan in de opsporingsbehoeften aan beide zijden van de 

grens; dat rechtshulpverzoeken en parallelonderzoeken goed werken komt onder andere door de 

goede onderlinge, informele contacten en het door de jaren heen opgebouwde vertrouwen in 

elkaars kennis, werkwijzen en organisaties; 

 Door tijdsdruk binnen opsporingsonderzoeken en de langdurige besluitvormingsprocedures 

rondom JITs, prefereert men andere samenwerkingsvormen; 

 Verschillen in opsporingsvisies (i.e. opportuniteits- vs. legaliteitsbeginsel) en in het toekennen van 

prioriteiten en capaciteit aan criminele fenomenen (projectgericht vs. themagericht werken). 

 

Ten aanzien van de inzetbaarheid van JITs in de nabije toekomst zijn zowel Nederlandse als Duitse 

opsporingsambtenaren positief gestemd. Men geeft aan dat het JIT-instrument meerwaarde kan 

hebben in de huidige Nederlands-Duitse opsporingscontext. Door meer bekendheid aan het 

instrument te geven en de praktijk de mogelijkheid te bieden om dergelijke onderzoeken uit te kunnen 

voeren, zal volgens respondenten er toe leiden dat JITs vaker worden gebruikt. Het verspreiden van 

kennis over de mogelijkheden van JITs, evenals positieve ervaringen, wordt essentieel gevonden om 

opsporingsambtenaren vertrouwd te maken met het instrument. Ten aanzien van de oprichting van 

een JIT dient men bereid te zijn om een deel van zijn soevereiniteit af te staan; doelen dienen immers 

onderling afgestemd te worden. Bestaande verschillen in rechtsystemen en visies van opsporen 

hoeven in de praktijk geen onoverbrugbare problemen te vormen indien men op een pragmatische 

manier met de inrichting van het JIT omgaat. Het enige Nederlands-Duitse JIT is daar een goed 

voorbeeld van. Aangezien zowel in Nederland als in Duitsland de wens bestaat om in gezamenlijkheid 

met elkaar JITs uit te voeren, is de verwachting van de respondenten dat deze er dan ook vaker zullen 

komen. 
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Hoofdstuk 7 
Conclusies 

 

 

 

 

 

In deze rapportage staat de vraag centraal waarom in de opsporingssamenwerking tussen Nederland 

en Duitsland tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt wordt van JITs in de bestrijding van 

grensoverschrijdende criminaliteit. Aan de hand van 28 interviews met Nederlandse en Duitse 

opsporingsambtenaren, is in dit rapport beschreven hoe vorm wordt gegeven aan internationale 

samenwerking en welke rol JITs daarin spelen. Tevens is in beeld gebracht hoe de Nederlands-Duitse 

opsporingscontext in de praktijk functioneert en of het JIT daarin meerwaarde kan hebben. In dit 

hoofdstuk zal achtereenvolgens beschreven worden welke factoren een Nederlands-Duits JIT 

belemmeren (7.1) en vervolgens welke meerwaarde een JIT kan hebben in de Nederland-Duitse 

opsporingscontext. Daarmee wordt de onderzoeksvraag beantwoord en een perspectief geboden op 

het gebruik van JITs. 

 

7.1 Factoren die een Nederlands-Duits JIT belemmeren 

Uit de beschrijving van de Nederlands-Duitse opsporingscontext en de wijze waarop het JIT wordt 

gepercipieerd door opsporingsambtenaren uit beide landen, kunnen factoren worden gedestilleerd die 

in meer of mindere mate de uitvoering van een Nederlands-Duits JIT in de afgelopen jaren hebben 

belemmerd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze factoren zo gepercipieerd worden door de 

respondenten en derhalve niet aan te geven is in hoeverre ze een JIT nu daadwerkelijk belemmeren. 

Er kan wel gesteld worden dat de volgende negen factoren een voorname rol speelden bij het niet tot 

stand komen van een JIT tussen Nederland en Duitsland: 

 

 De strategische keuze binnen weeg- en stuurprocessen om de focus van opsporingsonderzoeken 

hoofdzakelijk te richten op regionale criminele activiteiten die in Nederland worden gepleegd; 

 De strategische keuze om voornamelijk kortlopende onderzoeken uit te voeren; 

 De vertragende en verstorende invloed van de Nederlandse weeg- en sturingsprocedure op het 

grensoverschrijdende samenwerkingsproces; 

 Tekort aan structurele, gezamenlijke informatie-uitwisseling en analyse waardoor niet of 

nauwelijks prioritering van gezamenlijke belangen plaatsvindt, zoals criminele netwerken die 

zowel in Nederland als Duitsland actief zijn; 

 Rechtshulpverzoeken en parallelonderzoeken, welke routinematig uitgevoerd kunnen worden, 

volstaan als samenwerkingsvorm in de huidige, regionale opsporingsbehoeften, terwijl men 

onbekend is met de mogelijkheden van een JIT en er negatieve beeldvorming bestaat omtrent: 

- de voorbereidingstijd die, zowel in Nederland als Duitsland, als bureaucratisch en tijdrovend 

wordt gezien; 
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- de richtlijnen van het College van PG en het Duitse Ministerie van Justitie ten aanzien van 

het gebruik van JITs, die stellen dat een JIT alleen gebruikt kan worden als andere middelen 

niet volstaan;    

 Door tijdsdruk binnen opsporingsonderzoeken, evenals de beperkte zeggenschap over het 

opsporingsonderzoek en het ingezette personeel bij een JIT, prefereren opsporingsambtenaren 

andere, flexibelere samenwerkingsvormen; 

 Hoewel standaard belemmeringen voor internationale samenwerking – zoals taalbarrières, 

benodigd vertrouwen, en juridische, organisatie- en cultuurverschillen – een minder voorname rol 

spelen bij samenwerking met Duitsland, beïnvloedt dit wel degelijk het keuzeproces van 

opsporingsambtenaren om al dan niet een JIT te starten; 

 Thans is dit geen belemmering meer, maar in het verleden konden een aantal jaar geen JITs met 

Duitsland uitgevoerd worden vanwege de onbereidwilligheid van het Duitse Ministerie van Justitie 

om daarvoor toestemming te verlenen. 

 

7.2 De meerwaarde van een JIT in de Nederlands-Duitse opsporingscontext 

De reden waarom de JIT-regeling in 2000 door de Europese Raad is ingevoerd, was dat bestaande 

methodes van politiële en justitiële samenwerking niet (volledig) toereikend waren om ernstige 

grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Met name aspecten als coördinatie en daarmee 

samenhangend effectiviteit en efficiëntie van grootschalige grensoverschrijdende 

opsporingsonderzoeken konden verbeterd worden door het nieuwe instrument. In het licht van dit 

rapport is het interessant om na te gaan of dit ook zo is in de Nederlands-Duitse opsporingscontext. 

De gevraagde ervaringsdeskundigen zijn allen onverdeeld enthousiast over de mogelijkheden van 

JITs in deze context. Het is volgens hen een waardevolle aanvulling op de andere 

samenwerkingsmogelijkheden: 

 

 Door op basis van een JIT-overeenkomst gezamenlijk en in vast teamverband te werken: 

- is er extra opsporingscapaciteit beschikbaar, waardoor er meer onderzoekshandelingen 

verricht kunnen worden; 

- kan er gebruik worden gemaakt van elkaars opsporingstactieken en -technieken; 

- kan er vlotte informatie-uitwisseling plaatsvinden en derhalve snel kennis vergaard worden; 

- kan de uitgewisselde informatie gebruikt worden in het procesdossier zonder dat er 

aanvullende rechtshulpverzoeken nodig zijn; 

- kunnen de deelnemers kennis opdoen van elkaars rechtssystemen, organisaties, 

werkwijzen en cultuur.  

 Hoewel er culturele en juridische verschillen tussen Nederland en Duitsland bestaan en men hier 

voor aanvang kennis van moet hebben, zorgt dit in de praktijk niet voor onoverkomelijke 

problemen bij het uitvoeren van een JIT. Verschillen in wetgeving kunnen in sommige gevallen 

juist handig zijn; 

 In de praktijk kan er flexibel met de JIT-regelgeving worden omgegaan. Indien gewenst: 

- kan het team op meerdere locaties gevestigd zijn; 
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- kan er in gezamenlijkheid leiding worden gegeven door de teamleiders uit de deelnemende 

landen;  

- kan deze samenwerkingsvorm ook ingezet worden bij minder ernstige vormen van 

grensoverschrijdende criminaliteit; 

- kan het JIT naar gelang het doel en de belangen van de deelnemende landen naar eigen 

inzicht ingericht worden. 

 Hoewel dit per JIT verschilt en er rekening moet worden gehouden met enige voorbereidingstijd, 

wordt de oprichting van een JIT door ervaringsdeskundigen als een relatief eenvoudig en vlot 

proces gezien. Dit komt onder andere door: 

- de (deels digitaal beschikbare) informatie die door Eurojust en het landelijk parket wordt 

aangeboden; 

- de ondersteuning (indien wenselijk) van de JIT-expert en -secretaris gedurende het gehele 

proces; 

- de ondersteunende en faciliterende diensten die Eurojust op aanvraag kan leveren; 

- voortschrijdend inzicht in de mogelijkheden van een JIT. 

 

 

Gezien de juridische, organisatorische en culturele verschillen tussen landen is grensoverschrijdende 

opsporingssamenwerking, ongeacht in welke vorm, complex van aard. Het uitvoeren van een JIT is 

derhalve geen eenvoudige zaak, temeer daar er tal van hindernissen bestaan die de oprichting er van 

bemoeilijken. Recente ontwikkelingen ten aanzien van JITs maken het echter mogelijk om een aantal 

van deze obstakels te omzeilen. Gelet op de aanwezige bereidwilligheid in zowel Nederland als 

Duitsland om JITs uit te voeren, is de verwachting dan ook dat als opsporingsambtenaren meer 

bekend en vertrouwd raken met het instrument, het vaker ingezet zal worden om 

grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Het reeds uitgevoerde Nederlands-Duitse JIT spreekt 

wat dat betreft boekdelen. 
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Bijlage 1  

Respondentenlijst 
 
 
Respondenten uit Nederland 
 
Politie 
 
1. KLPD Nationale Recherche, Unit Informatie    Chef Informatie 
2. Bovenregionale recherche Noord-Oost Nederland   Divisiechef 
3. Regiokorps Gelderland-Zuid, Divisie centrale operationele zaken  Adjunct Divisiechef  
4. Regiokorps Rotterdam-Rijnmond, Regionale recherchedienst  Hoofd specialistische eenheid 
5. Regiokorps Haaglanden, Bureau regionale recherche   Teamleider 
6. Regiokorps Haaglanden, Bureau regionale recherche   Senior projectrechercheur 
7. Regiokorps Twente, Divisie Informatie en Recherche   Chef unit regionaal tactische recherche 
8. Regiokorps Drenthe, District Zuid-Oost Drenthe    Unitchef recherche 
9. Regiokorps Limburg-Zuid, District Kerkrade    Chef basiseenheid 
10. Regiokorps Limburg-Zuid      Regionaal projectleider 
 
Openbaar Ministerie 
 
11. IRC Noord-Oost Nederland      Officier van Justitie 
12. Bureau Euregionale Samenwerking     Senior beleidsmedewerker 
13. Landelijk Parket Rotterdam, landelijke JIT expert   Officier van Justitie 
14. Landelijk Parket Rotterdam, landelijke secretaris JIT   Senior parketsecretaris 
15. Arrondissementsparket Almelo     Hoofdofficier van Justitie 
16. Maatwerksectie Bijzondere Zaken Den Haag   Officier van Justitie Internationale rechtshulp 
 
Overig 
 
17. FIOD Zuid-Oost, team opsporing bijzondere zaken  Projectleider 
18. Bureau Euregionale Samenwerking    Liaison Officier Justitie België 
19. M. Kampijon, criminoloog Parket Den Haag 
20. L. Block, schrijft proefschrift over de effecten van Europese regelgeving op de politiepraktijk 
21. T. Spapens, senioronderzoeker Universiteit van Tilburg / lector Milieucriminaliteit Politieacademie 
 
 
Respondenten uit Duitsland 
 
Politie 
 
1. Polizeidirektion Osnabrück     Kriminaldirektor 
2. Polizeipräsidium Münster     Leitender Kriminaldirektor 
3. Polizeipräsidium Aachen     Leitender Kriminaldirektor 
4. Polizeipräsidium Mönchengladbach    Kriminaldirektor 
5. Polizeipräsidium Düsseldorf     Leiter der Kriminalinspektion 268 
6. Landeskriminalamt Niedersachsen    Kriminaldirektor 
7. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen   Leitender Kriminaldirektor 
8. Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz    Kriminaldirektor 
9. Bundeskriminalamt, Schwere und Organisierte Kriminalität Referatsleiterin 
10. Bundeskriminalamt, Schwere und Organisierte Kriminalität Kriminaloberkommissar 
 
 
Justitie 
 
11. Staatsanwaltschaft Münster     Leitender Oberstaatsanwalt / behördenleiter 
12. Bundesamt für Justiz, Europäisches Justizielles Netz in Strafsachen Staatsanwältin 
 

                                                 
68 Deze persoon is geïnterviewd vanwege zijn JIT-ervaring in zijn vorige functie als Leiter im Dezerat Bekämpfung 
Organisierte Kriminalität bij het Landeskriminalambt Nordrhein-Westfalen. 
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Bijlage 2  
Interviewprotocol 

 

Door het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde van de Nederlandse Politieacademie 

wordt in samenwerking met de Duitse Politie-universiteit Münster onderzoek uitgevoerd naar het 

rechtshulpinstrument Joint Investigation Team (JIT). Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in 

de bruikbaarheid van het instrument JIT in de praktijk van grensoverschrijdende samenwerking tussen 

Nederland en Duitsland. Daarbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Waarom wordt in de 

opsporingssamenwerking tussen Nederland en Duitsland tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt 

van Joint Investigation Teams in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit?’ 

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag worden 28 interviews afgenomen van politie- en 

justitiemedewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij grensoverschrijdende samenwerking 

tussen Nederland en Duitsland en/of ervaring hebben met JITs. Concreet betreft het 16 interviews met 

Nederlandse recherche divisiechefs, teamchefs operationele opsporingsonderzoeken, 

(hoofd)officieren van Justitie en de nationale JIT expert en secretaris, en 12 interviews met Duitse 

politie- en justitieambtenaren. Daarnaast zullen gesprekken worden gevoerd met enkele 

wetenschappers die op dit terrein onderzoek hebben gedaan. 

 

Om het interview zuiver te houden spreken we van een JIT als aan de onderstaande definitie, 

afkomstig uit het EU verdrag ‘Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de EU’, 

voldaan wordt (het zogenoemde artikel 13 JIT): 

De bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten kunnen onderling overeenkomen een 
gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen voor een bepaald doel en voor een 
beperkte periode, die in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, om 
strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren in een of meer van de lidstaten die het team 
instellen. De samenstelling van het team wordt in de overeenkomst vermeld.  
Een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan worden ingesteld in het bijzonder wanneer:  
a. het onderzoek van een lidstaat naar strafbare feiten moeilijke en veeleisende 
opsporingen vergt die ook andere lidstaten betreffen;  
b. verscheidene lidstaten onderzoeken uitvoeren naar strafbare feiten die wegens de 
omstandigheden van de zaak een gecoördineerd en gezamenlijk optreden in de 
betrokken lidstaten vergen. Een verzoek om instelling van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam kan van elk van de betrokken lidstaten uitgaan. Het team wordt ingesteld in 
een van de lidstaten waar het onderzoek naar verwachting zal worden uitgevoerd. 

 

 
De onderzoekers van de politieacademie en de politie-universiteit realiseren zich dat er in de praktijk 

variaties bestaan ten aanzien van de uitvoer en invulling van JITs. Ons verzoek is daarom dat als u 

daarover spreekt, u dit expliciet wilt aangeven. Het interview is thematisch opgezet en de bevindingen 

worden dusdanig verwerkt in de rapportage, dat zij niet herleidbaar zijn naar specifieke personen. Het 

interview zal maximaal een uur duren. 
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INTRODUCTIE 

Kunt u kort aangeven wat uw ervaring is met internationale opsporingssamenwerking, en in het 

bijzonder met Duitsland?  

 

OPINIE AANGAANDE JITs 

Wat is in uw ogen de toegevoegde waarde van een Joint Investigation Team in de internationale 

opsporingspraktijk? En specifiek ten aanzien van Duitsland? 

- Wanneer wordt in de praktijk de noodzaak tot een JIT gevoeld? 

 - Wat zijn voordelen van het instrument? 

 - Wat zijn nadelen/valkuilen? 

(voor interviewer: denk aan begrippen als: flexibiliteit, snelheid, kosten, complexiteit) 

 

Hoe komt het volgens u dat er niet tot nauwelijks gebruikgemaakt wordt van JITs in de 

grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland? 

 In hoeverre spelen daarbij de volgende aspecten een rol: 

- onbekend maakt onbemind  

- men weet niet waar ze moeten beginnen  

- het is geen nuttig instrument / andere instrumenten zijn bruikbaarder 

 

Welk effect hebben het verdrag van Enschede en het verdrag van Prüm op de bestaande JIT regeling 

met Duitsland? 

 

Hoe kijkt men volgens u in Duitsland tegen het gebruik van JITs aan?  

- Spelen daar dezelfde bevorderende/belemmerende factoren als in Nederland? 

 

Wat zijn in uw optiek noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle JIT met Duitsland? 

 - In hoeverre moeten er verbeteringen aangebracht worden in de huidige opzet? 

(bijv. aanpassing wetgeving, landelijke loketfunctie, meer druk van bovenaf, bewustwording, 

meer nadruk in politieonderwijs) 

 

Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van gezamenlijke JITs met Duitsland in de nabije toekomst?  

- Moet Nederland hierin (meer) investeren of ziet u andere mogelijkheden voor internationale 

opsporingssamenwerking?  

(bijv. intensievere uitwisseling van rechercheurs die meelopen voor informatie) 

 

Welke andere partijen kunnen een rol van betekenis spelen bij de vorming van JITs tussen Nederland 

en Duitsland? (bijv. Europol en Eurojust) 
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KEUZEPROCES IN DE AANLOOP OPSPORINGSONDERZOEK NEDERLAND - DUITSLAND 

Wanneer en door wie wordt besloten om een opsporingsonderzoek in gezamenlijkheid met Duitsland 

uit te voeren? 

- Wie nemen het initiatief tot een JIT? (topdown, bottem-up) 

- Waarom wordt gekozen voor een JIT?  

- Waarom wordt niet voor een JIT, maar voor een andere samenwerkingsmogelijkheid 

gekozen? 

 - Welke rol spelen informele contacten bij het initiëren van een JIT? 

 

UITVOERING JIT 

Bent u betrokken (geweest) bij een of meerdere Joint Investigation Team(s)? Zo ja, welke en wat was 

uw rol daarin? 

 

Voor interviewer: Indien de respondent geen ervaring heeft met JIT Nederland – Duitsland, 

maar wel met andere partners, kunnen deze vragen ook gesteld worden. Indien de 

respondent geen enkele ervaring heeft met JIT(s), kun je doorgaan naar thema OVERIG. 

 

A. OPSTARTFASE JIT 

Indien besloten is het middel JIT in te zetten, hoe verloopt de totstandkoming van het team? 

 Hoe gaat de besluitvorming omtrent: 

  - onderzoeksbelang 

  - leiderschap en coördinatie 

  - informatie-uitwisseling 

  - toekenning van opsporingsbevoegdheden aan de buitenlandse teamleden 

  

Speelden de volgende factoren een rol bij het initiëren van een JIT? Zo ja, op wat voor manier en hoe 

werd daar mee omgegaan? 

- Organisatieverschillen: i.e. besluitvorming- en verantwoordingsmechanismen 

- Juridische verschillen: i.e. wetgeving, procedures (opportuniteit vs. legaliteitsbeginsel) 

- Cultuurverschillen: i.e omgangsvormen, attitude, percepties t.a.v. criminaliteit etc. 

- Communicatieverschillen 

- Praktische zaken: i.e. capaciteit, huisvesting, financiën (wat is de rol van EU subsidie hierin) 

- Groepsdynamiek 

 

B. UITVOERINGSFASE JIT 

Welke ervaringen heeft u opgedaan bij het uitvoeren van een JIT met Duitsland? 

- Hoe verliep het onderzoek op het gebied van informatie-uitwisseling, opsporingsactiviteiten, 

samenwerking 
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Speelden de volgende factoren een rol binnen het uitvoeringsproces? Zo ja, op wat voor manier en 

hoe werd daar mee omgegaan? 

- Organisatieverschillen 

- Juridische verschillen 

- Cultuurverschillen 

- Communicatieverschillen 

- Praktische zaken 

- Groepsdynamiek 

 
 
C. AFRONDINGSFASE JIT 

Is de voorafgestelde doelstelling van het JIT gehaald? Waarom wel/niet? 

 

Was de keuze voor het JIT achteraf bezien waardevol voor het betreffende opsporingsonderzoek? 

 - Wat was wel waardevol? 

 - Wat niet? 

- Hoe kijken de internationale partners daar tegenaan? 

 

 

OVERIG 

Tot slot, heeft u nog vragen en/of opmerkingen die u in dit interview kwijt wilt? 
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Bijlage 3 
Rechtsbasis JIT in Nederland 

 
 
Wetboek van Strafvordering 

Boek IV. Titel X. Internationale rechtshulp 
Afdeling 1. A. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams 
 
Artikel 552qa 

1 

Voor zover een verdrag daarin voorziet of ter uitvoering van een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie, 

kan de officier van justitie voor een beperkte periode, ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van 

strafrechtelijke onderzoeken, tezamen met de bevoegde autoriteiten van andere landen een gemeenschappelijk 

onderzoeksteam instellen. Artikel 552l, eerste lid, onder c, is niet van toepassing. 

2 

De instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt door de officier van justitie met de bevoegde 

autoriteiten van de betrokken landen schriftelijk overeengekomen. 

3 

In de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, worden in elk geval het doel, de bestaansperiode, de plaats van 

vestiging en de samenstelling van het gemeenschappelijke onderzoeksteam, de door Nederlandse ambtenaren 

op buitenlands grondgebied en de door buitenlandse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied uit te 

oefenen opsporingsbevoegdheden alsmede de verplichting voor buitenlandse opsporingsambtenaren om gehoor 

te geven aan een dagvaarding als bedoeld in artikel 210 of een oproeping als bedoeld in de artikel 260, 

vastgelegd. 

 

Artikel 552qb 

De uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied ten behoeve van het onderzoek van 

het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, geschiedt met inachtneming van het bepaalde 

bij en krachtens dit wetboek en de tussen de bij het gemeenschappelijke onderzoeksteam betrokken landen 

geldende verdragen. 

 

Artikel 552qc 

Stukken die buitenlandse leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, hebben 

opgesteld betreffende ambtshandelingen ter zake van opsporing en vervolging die zij in het kader van het 

onderzoek van het onderzoeksteam in het buitenland hebben verricht, hebben in Nederland de bewijskracht die 

toekomt aan stukken betreffende overeenkomstige, door Nederlandse ambtenaren in Nederland verrichte 

handelingen, met dien verstande dat hun bewijskracht niet uitgaat boven die welke zij naar het recht van de staat 

waaruit de buitenlandse leden afkomstig zijn, hebben. 

 

Artikel 552qd 

1 

Stukken van overtuiging en gegevensdragers waarop gegevens zijn opgenomen die in Nederland in beslag zijn 

genomen of zijn vergaard met gebruikmaking van enige strafvorderlijke bevoegdheid ten behoeve van het 

onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, dat buiten Nederland is 

gevestigd, kunnen onmiddellijk, voorlopig ter beschikking worden gesteld van het onderzoeksteam. 

2 

De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk onderzoeksteam verbindt aan de voorlopige 

terbeschikkingstelling, bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden dat het Nederlandse recht onverkort blijft gelden 

ten aanzien van die stukken en gegevensdragers en dat het gebruik daarvan als bewijsmiddel pas mogelijk is, 

nadat deze definitief ter beschikking worden gesteld. 
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3 

De officier van justitie kan de stukken en gegevensdragers, bedoeld in het eerste lid, definitief ter beschikking 

stellen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in het buitenland is gevestigd, voor zover de rechtbank 

daartoe verlof heeft verleend. Artikel 552oa, vierde en vijfde lid, en artikel 552p, derde en vierde lid, zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 552qe 

1 

De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, dat 

buiten Nederland is gevestigd, kan een bevel als bedoeld in artikel 126m, eerste lid, of artikel 126t, eerste lid, 

eveneens geven met het oog op het rechtstreeks doorgeleiden aan en het opnemen van telecommunicatie met 

een technisch hulpmiddel door het gemeenschappelijk onderzoeksteam. 

2 

Indien de telecommunicatie betrekking heeft op een gebruiker van telecommunicatie die zich op Nederlands 

grondgebied bevindt, worden aan het bevel bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden verbonden, dat de 

gegevens verkregen door het aftappen van de telecommunicatie: 

a 

voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een persoon die zich op grond van artikel 218 zou 

kunnen verschonen indien hij als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden gevraagd, niet 

mogen worden gebruikt en dienen te worden vernietigd, en 

b 

alleen mogen worden gebruikt voor het onderzoek van het onderzoeksteam en dat voor het gebruik voor enig 

ander doel voorafgaand toestemming dient te worden gevraagd en te zijn verkregen. 

3 

Artikel 126bb is van overeenkomstige toepassing. 
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Bijlage 4 
Aanwijzing College procureurs-generaal69 
 
 
 
Aanwijzing Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams 

Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering 
Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO 
Afzender: College van procureurs-generaal 
Adressaat: Hoofden van de parketten 
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1. Samenvatting 
Deze aanwijzing beschrijft het instrument ‘internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams’. Deze aanwijzing 
stelt regels omtrent de instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden van internationale 
gemeenschappelijke onderzoeksteams. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het gebruik van 
buitenlandse opsporingsresultaten ten behoeve van strafvervolging in Nederland. 
 
 
2. Achtergrond 
Op 1 juli 2004 is in werking getreden de Wet van 26 april 2002 tot wijziging van enige bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters1 en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog 
op de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld 
overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp 
in strafzaken tussen de Lidstaten van de Europese Unie (de EU-rechtshulpovereenkomst, vanaf nu afgekort tot 
EU-RHO). De EU-RHO geeft in artikel 13 een regeling voor het oprichten van zogenaamde (internationale) 
gemeenschappelijke onderzoeksteams. 
De artikelen 552qa tot en met 552 qe van genoemde wet vormen de rechtsbasis voor Nederlandse participatie in 
een dergelijk internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam (in het Engels aangeduid met Joint Investigation 
Team). De vorming van een gemeenschappelijk onderzoeksteam moet gebaseerd zijn op een verdrag. 
Verdragen die thans een regeling bevatten voor gemeenschappelijke onderzoeksteams zijn – naast het EU-
rechtshulpverdrag – de op 18 december 1997 tot stand gekomen Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en 
samenwerking tussen douaneadministraties2 , het op 15 november 2000 tot stand gekomen VN-verdrag tegen de 
transnationale georganiseerde criminaliteit3 en het Tweede Aanvullend protocol van het Europese 
rechtshulpverdrag. 
Een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam biedt de mogelijkheid voor de deelnemende landen tot 
het gezamenlijk uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten die in de betrokken landen zijn 
gepleegd en waarvan kan worden aangenomen dat deze in onderling verband staan. Bovendien biedt een 
dergelijk team de mogelijkheid tot gecoördineerd en gezamenlijk optreden bij reeds in verschillende landen 
lopende strafrechtelijke onderzoeken. 
Ten aanzien van de oprichting van en de samenwerking in een gemeenschappelijk onderzoeksteam gelden 
specifieke voorwaarden en procedures, die in de onderhavige aanwijzing worden beschreven. 
Buiten het bestek van deze aanwijzing vallen de noodzakelijke besluiten over benodigde capacitaire inzet. 
Hierover moeten vóór de instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam afspraken worden gemaakt 
tussen OM en politie. Deze vragen komen ook aan de orde in als bijlage 1 bij deze aanwijzing gevoegde EU-
modelovereenkomst voor de oprichting van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, en dienen in dat kader 
beantwoord te worden (zie ook onder 3.4. en 5). 
Deze aanwijzing regelt evenmin de met een gemeenschappelijk onderzoeksteam samenhangende financiële en 
rechtspositionele kwesties. 
 
 

                                                 
69 Bij de aanwijzing zijn twee bijlagen gevoegd, namelijk 1) ‘Modelovereenkomst ter instelling van een 
internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam’, en 2) ‘Aanhangsel bij de modelovereenkomst ter instelling 
van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam’. Deze zijn hier echter niet weergegeven. 
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3. Kenmerken van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam 
3.1 Instelling 
Aan het instellen van een gemeenschappelijk onderzoeksteam moet altijd een rechtshulpverzoek ten grondslag 
liggen. Hoewel de wens om een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen in de praktijk vermoedelijk vaak 
zal ontstaan bij een opsporingsdienst of bij organisaties als Europol, Eurojust of OLAF (Office Européen de Lutte 
Anti-Fraude), zijn het de bevoegde nationale justitiële autoriteiten die beslissen over de instelling ervan. Artikel 
552qa van het Wetboek van Strafvordering (WvSv) bepaalt dat in Nederland de officier van justitie de bevoegde 
autoriteit is voor het instellen van een gemeenschappelijk onderzoeksteam en voor het ondertekenen van de 
schriftelijke overeenkomst. In casu is dat de officier van justitie binnen wiens rechtsgebied het gemeenschappelijk 
onderzoeksteam geheel of grotendeels de opsporingshandelingen zou moeten verrichten (zie verder §3.4, 4.1 en 
5). 
Het is in dit kader van belang zich te realiseren dat rechtshulpverzoeken in beginsel verplichtend zijn: de 
aangezochte partij is gehouden aan de inwilliging en uitvoering van het verzoek mee te werken, tenzij 
uitzonderlijke, zwaarwichtige nationale belangen zich tegen inwilliging en uitvoering zouden verzetten (zie voor 
een uitwerking hiervan §4.1 e.v.). 
Voorafgaand daaraan moet de officier van justitie die een gemeenschappelijk onderzoeksteam beoogt in te 
stellen zich ervan verzekeren dat de benodigde capaciteit van politie en OM beschikbaar is (zie verder §4.1 en 
5.2 e.v.). 
 
3.2 Gezamenlijk onderzoek 
De daartoe nationaal aangewezen bevoegde autoriteiten (in Nederland dus de officier van justitie) van twee of 
meer landen kunnen overeenkomen een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen voor een bepaald doel 
en voor een bepaalde, beperkte periode (die wel in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd), om 
strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren in een of meer van de landen die het team instellen. Het team wordt 
formeel gevestigd in één van de deelnemende landen. Zie paragraaf 4.1 voor de soorten onderzoeken die (het 
meest) in aanmerking komen. 
Instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam is een relatief zwaar middel dat veel voorbereiding vergt 
op logistiek, organisatorisch en juridisch terrein. Bovendien worden er hoge eisen gesteld aan beschikbare 
capaciteit en deskundigheid. Daarom moet steeds de afweging worden gemaakt of het beoogde doel ook met 
eenvoudiger middelen kan worden bereikt, bijvoorbeeld door middel van de gebruikelijke mogelijkheden van 
internationale rechtshulp en zogenaamde parallelle opsporing (in de betekenis van op elkaar afgestemde 
onderzoeken die inhoudelijk met elkaar verband houden, of die op hetzelfde feitencomplex betrekking hebben in 
twee of meer landen). Zie verder paragraaf 4.1 en 5.4. 
 
3.3 Samenstelling en leiding 
De kern van deze vorm van samenwerking is dat de anders in verschillende landen uit te voeren 
(deel)onderzoeken worden geconcentreerd bij één onderzoeksteam dat werkt in overeenstemming met het 
nationale recht van het land waar het op enig moment actief is. Voordeel daarvan is dat bijvoorbeeld een 
onderzoek naar een internationaal werkende criminele groepering niet beperkt blijft tot één tak van die 
groepering, maar dat in een gecoördineerd onderzoek en door middel van gecoördineerde actie met de 
deelnemende landen de groepering in zijn geheel kan worden opgerold. 
Een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan bestaan uit opsporingsambtenaren, maar ook uit officieren van 
justitie of rechters-commissarissen uit de betrokken landen. Waar in deze aanwijzing wordt gesproken over 
‘leden’ van een gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt gedoeld op ambtenaren afkomstig uit het land waar de 
leiding van het team is gevestigd. Het land van vestiging van het team is het land van waaruit de leiding 
plaatsvindt (zie verder paragraaf 4.2). Waar wordt gesproken over ‘gedetacheerde leden’ wordt gedoeld op 
ambtenaren die afkomstig zijn uit de andere deelnemende landen. Verder kunnen leden van internationale 
organisaties zoals Europol aan het team deelnemen. 
Het team staat onder leiding van één functionaris (in Nederland: een officier van justitie), die afkomstig is uit het 
land waar het team is gevestigd. De andere deelnemende landen wijzen een contactpersoon aan als leider van 
het gemeenschappelijke onderzoeksteam, die tevens het aandeel van zijn land aan het onderzoek coördineert. 
De justitiële autoriteiten van de betrokken landen dragen overeenkomstig hun nationale recht 
verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijke onderzoek, net zoals zij dat voor een nationaal onderzoek 
doen. 
Met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6 kan de leider van het team aan de (gedetacheerde) leden 
aanwijzingen geven. In de overeenkomst die ten grondslag ligt aan elk gemeenschappelijk onderzoeksteam (zie 
3.4) kunnen door de justitiële autoriteiten van de gedetacheerde leden voorwaarden worden opgenomen, 
waarmee de leider van het team rekening dient te houden. 
 
3.4 Afspraken in modelovereenkomst 
De praktische invulling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam zal afhangen van de concrete 
omstandigheden van het individuele geval. Afspraken over de duur van het gemeenschappelijke onderzoek, het 
aantal deelnemende leden in het team, de vestigingsplaats van het team en de deelnemende leden, de leiding 
van het team, de voorwaarden waaronder wordt deelgenomen, de organisatorische voorzieningen etcetera 
worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarbij het gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt 
ingesteld. Nederland zal daarbij als uitgangspunt hanteren de in EU verband ontwikkelde modelovereenkomst ter 
instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam die als bijlage bij deze aanwijzing is gevoegd.4 Nederland 
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zal daarin steeds als aanvullende voorwaarde moeten opnemen dat buitenlandse opsporingsambtenaren die in 
een gemeenschappelijk onderzoeksteam participeren in voorkomende gevallen als getuige dienen te verschijnen 
bij de rechter-commissaris of bij de behandeling ter terechtzitting in Nederland. Ook kunnen desgewenst in de 
overeenkomst beperkingen worden opgenomen ten aanzien van de opsporingsbevoegdheden van Nederlandse 
opsporingsambtenaren die aan een in een in het buitenland gevestigd gemeenschappelijk onderzoeksteam 
deelnemen, of ten aanzien van de bevoegdheden van buitenlandse opsporingsambtenaren die aan in een in 
Nederland gevestigd gemeenschappelijk onderzoeksteam deelnemen. 
 
 
4. Criteria voor het oprichten van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam 
4.1. Algemeen 
De officier van justitie binnen wiens rechtsgebied het gemeenschappelijk onderzoeksteam geheel of grotendeels 
de opsporingshandelingen zou moeten verrichten (zie paragraaf 5.2. e.v. voor de procedurebeschrijving), toetst of 
aan de onderstaande inhoudelijke criteria voor het instellen van een internationaal gemeenschappelijk 
onderzoeksteam wordt voldaan. Deze criteria zijn cumulatief. 
– Als basiscriterium geldt dat er minimaal twee verdragsstaten met het onderzoek te maken hebben 
(grensoverschrijdend karakter). 
– Aangezien een onderzoek in zo’n geval op zich nog geen reden is voor het oprichten van een 
gemeenschappelijk onderzoeksteam (bijvoorbeeld omdat het onderzoek heel goed met behulp van 
rechtshulpverzoeken of parallelle teams verricht zou kunnen worden), is als extra grond de ‘complexiteit van het 
onderzoek’ in artikel 13 EU-RHO opgenomen. Dit vereist een afweging van de mogelijk toe te passen vormen van 
grensoverschrijdend onderzoek: er moet sprake zijn van te verwachten voordelen door de concentratie van de 
onderzoekshandelingen in één team, in het bijzonder op het terrein van informatie-uitwisseling, synergie in 
opsporingstactiek en -techniek en efficiency. Een andere reden kan zijn dat sprake is van een zwaarwegend 
belang van een snelle waarheidsvinding, waarbij het snel verkrijgen van bewijsresultaten niet met behulp van de 
traditionele rechtshulpinstrumenten mogelijk is. 
– Wat de ernst van het misdrijf betreft geeft artikel 13 van de EU-RHO aan dat het feit in ieder geval de 
rechtsordes van een of twee andere lidstaten moet betreffen, terwijl zonder het internationaal gemeenschappelijk 
onderzoeksteam geen succesvol gezamenlijk optreden kan worden bereikt. 
In hoofdzaak komen onderzoeken naar bepaalde vormen van georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit 
zoals terrorisme, drugshandel, mensensmokkel en mensenhandel in aanmerking voor het instellen van een 
internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam. Onderzoeken naar andere feiten zijn echter zeker niet 
uitgesloten. Zo kan ook gedacht worden aan feiten die grensoverschrijdend worden begaan in samengesteld 
deelnemingsverband en die ieder afzonderlijk geen bijzondere schok voor de rechtsorde betekenen, maar in hun 
onderling georganiseerd verband wel. Deze situatie kan zich voordoen bij het ‘terugleiden’ van minderjarigen in 
de macht van een gescheiden ouder in strijd met een door de rechter vastgestelde omgangsregeling en bij 
autodiefstallen. 
De betreffende officier van justitie moet zich bovendien realiseren dat rechtshulpverzoeken in beginsel 
verplichtend zijn: de aangezochte partij is gehouden aan de inwilliging en uitvoering van het verzoek mee te 
werken, tenzij uitzonderlijke, zwaarwichtige nationale belangen zich tegen inwilliging en uitvoering zouden 
verzetten. Hiervan kan sprake zijn wanneer de verzoekers kennelijk (mede) het oogmerk hebben om 
strafvorderlijke beperkingsnormen die gelden binnen een deelnemend land te omzeilen door bepaalde 
dwangbevoegdheden uit te laten oefenen in een land dat daarvoor niet dezelfde of vergelijkbare beperkingen 
kent. Voorts kan hiervan sprake zijn als het instellen van het team met zich mee zou brengen dat belangrijk, 
reeds lopend opsporingsonderzoek in een deelnemend land niet kan worden voortgezet omdat er personele en/of 
logistieke tekorten ontstaan als prioriteit zou worden gegeven aan het instellen van het verzochte 
gemeenschappelijke onderzoeksteam. 
Met het laatstgenoemde voorbeeld hangt dus samen dat de officier van justitie zich ervan moet verzekeren dat de 
benodigde capaciteit van politie en OM beschikbaar is. 
Hier wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de criteria voor de instelling van het gemeenschappelijk onderzoeksteam 
instructienormen zijn voor de betrokken strafvorderlijke overheden. Zij beogen geen waarborgnormen in het leven 
te roepen ten behoeve van de verdachte of beklaagde. 
 
4.2. Bepalen waar de leiding van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam moet berusten 
Voor het beantwoorden van de vraag waar de leiding van een gemeenschappelijk onderzoeksteam gevestigd 
moet worden, moet de officier van justitie onderstaande factoren beoordelen. Daartoe moet in een zo vroeg 
mogelijk stadium overlegd worden met de vervolgende autoriteiten van de betrokken landen. Redenen van 
praktische aard kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het land van vestiging van het team is het land van 
waaruit de leiding plaatsvindt. 
Factoren die van belang zijn bij het kiezen van het land waar de leiding van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam gevestigd wordt, zijn bijvoorbeeld: 
– De vraag waar het zwaartepunt van het opsporingsonderzoek komt te liggen, bijvoorbeeld vanwege fysieke 
aanwezigheid van de (meeste of belangrijkste) verdachte(n), of omdat daar de belangrijkste strafbare activiteiten 
plaatsvinden; 
– De vraag naar de aanwezigheid van bevoegdheid om de verdachte(n) te vervolgen (om over- of uitleveringen 
zo veel mogelijk te voorkomen); 
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– De vraag waar het grootste deel van het bewijs vergaard moet worden bijvoorbeeld vanwege (betere) feitelijke 
onderzoeksmogelijkheden (zoals observaties of telefoontaps); 
– Redenen van praktische aard in de zin van beschikbare capaciteit of specifieke deskundigheid. 
Het verdient aanbeveling om de overwegingen die voor de beslissing leidend zijn geweest schriftelijk vast te 
leggen met het oog op eventuele verweren van de verdachten bij de uiteindelijke behandeling ter terechtzitting. 
Ook hierbij geldt dat deze handreiking voor het bepalen waar de leiding van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam moet berusten vergelijkbaar is met een instructienorm voor de betrokken strafvorderlijke 
overheden. Zij beoogt geen waarborgnormen ten behoeve van de verdachte of beklaagde in het leven te roepen. 
Bij bovenstaande criteria moet worden bedacht dat de praktijk bij internationale opsporingsonderzoeken laat zien 
dat de nodige flexibiliteit betracht moet worden. Indien in de loop van het traject het zwaartepunt van het 
opsporingsonderzoek verschuift naar een ander land, moet de leider van het team in overleg met zijn collega’s uit 
de deelnemende landen besluiten welke consequenties daaraan verbonden moeten worden. Eén van de 
consequenties kan zijn dat de leiding van het team wordt verplaatst naar een ander land. Daarom is van belang 
dat reeds bij de start van een gemeenschappelijk onderzoeksteam nationale aanspreekpunten in de 
deelnemende landen worden aangewezen. Niet alleen zullen op deze wijze lokale onderzoeken buiten het 
vestigingsland gecoördineerd kunnen worden, ook is op deze wijze bij verplaatsing van het team dit 
aanspreekpunt de logische nieuwe leider van het onderzoek. 
 
 
5. Procedure voor het instellen van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam 
5.1 Initiatief 
De instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam geschiedt, conform artikel 552qa WvSv door middel 
van een rechtshulpverzoek afkomstig van de bevoegde autoriteit in het initiërende land aan de gewenste 
deelnemende landen (zie paragraaf 3.1 voor het verplichtend karakter van een rechtshulpverzoek). In Nederland 
is het OM als zodanig aangewezen. In andere landen kan dat zowel de politie als het openbaar ministerie zijn, of 
een daarmee vergelijkbare aangewezen instelling. Hierbij wordt verwezen naar de EU-website5 waarop een 
actueel overzicht te vinden is van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. 
De officier van justitie binnen wiens rechtsgebied het gemeenschappelijk onderzoeksteam geheel of grotendeels 
de opsporingshandelingen zou moeten verrichten (laat) toets(en)t of het rechtshulpverzoek de volgende 
gegevens bevat: 
– autoriteit waarvan het verzoek uitgaat; 
– onderwerp van en de grond voor het verzoek; 
– voor zover mogelijk de identiteit en de nationaliteit van de betrokken persoon; 
– zo nodig de naam en het adres van degene voor wie het bestemd is; 
– samenstelling van het team. 
Het rechtshulpverzoek kan gevolgd worden door een oriënterend overleg met potentiële partners in een 
gemeenschappelijk onderzoeksteam en met Europol en Eurojust. Meestal zal pas in de loop van het onderzoek 
duidelijk worden in welk land (of in welke landen) de strafzaak uiteindelijk voor de rechter wordt gebracht. Juist 
daarom is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium niet alleen opsporingsambtenaren, maar ook 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de vervolgingsbeslissing bij de besprekingen te betrekken met het oog 
op de strafvorderlijke eisen die in verschillende landen gesteld worden. De ondersteuning en eventuele deelname 
door Europol-medewerkers (zie paragraaf 5.6) kunnen worden besproken. Het rechtshulpverzoek moet worden 
gevolgd door een overeenkomst, zoals beschreven onder 3.4. 
Twee situaties moeten worden onderscheiden ten aanzien van de oprichting van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam waaraan Nederlandse opsporingsambtenaren en/of officieren van justitie deelnemen. De 
procedure bij een Nederlands initiatief wordt beschreven in 5.2, de procedure bij een buitenlands initiatief in 5.3. 
De spoedprocedure die van toepassing is op zowel Nederlandse als buitenlandse initiatieven, wordt beschreven 
in 5.4. 
 
5.2 Instelling van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam op Nederlands initiatief (uitgaande 
verzoeken) 
Ten behoeve van de uniformiteit op het gebied van de rechtshulp worden uitgaande rechtshulpverzoeken met 
betrekking tot een gemeenschappelijk onderzoeksteam ingeschreven bij het Internationaal rechtshulpcentrum 
(IRC) waarbinnen de in Nederland bevoegde officier van justitie die een gemeenschappelijk onderzoeksteam wil 
instellen, werkzaam is. De betrokken officier van justitie heeft vooraf in afstemming met de hoofdofficier van 
justitie bepaald wat het belang en de te verwachten winst van het instellen van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam zijn, en of er capaciteit beschikbaar en inzetbaar is. Tevens heeft de officier van justitie de 
criteria uit paragraaf 4 gehanteerd. 
Vervolgens wordt het rechtshulpverzoek door het regionale IRC schriftelijk aangemeld bij het landelijk parket. 
Voor het instellen van een gemeenschappelijk onderzoeksteam is uiteindelijk formele toestemming vereist van 
het College van procureurs-generaal. Via de voorliggende aanwijzing wordt de bevoegdheid om voorlopige 
toestemming te geven gemandateerd aan het landelijk parket. Deze voorlopige toestemming wordt binnen 96 uur 
na de schriftelijke aanmelding van het rechtshulpverzoek gegeven door het landelijk parket, onder voorbehoud 
van definitieve toestemming van het College op grond van een op te stellen plan van aanpak. 
In de volgende fase wordt door de officier van justitie die het verzoek heeft gedaan samen met de bevoegde 
autoriteiten van de deelnemende landen een plan van aanpak opgesteld tot de vorming van een 
gemeenschappelijk onderzoeksteam. Nadere uitwerking van de keuze voor de vestigingsplaats, het doel en het 
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leiderschap van het team zijn hierin essentiële elementen. Ook hier is de betrokkenheid van de hoofdofficier van 
groot belang. Tevens wordt een concept van de te ondertekenen overeenkomst opgesteld (conform de voor 
Nederland aangepaste EU-modelovereenkomst (zie bijlage 1). Het zwaartepunt ligt overigens bij het plan van 
aanpak. De overeenkomst is daarvan een formele vastlegging. 
Het plan van aanpak en de conceptovereenkomst worden door tussenkomst van het landelijk parket ter 
goedkeuring voorgelegd aan het College van procureurs-generaal. Het landelijk parket is verantwoordelijk voor de 
voortgangsbewaking van deze procedure. 
Na goedkeuring door het College tekent tenslotte de hoofdofficier van justitie binnen wiens parket de officier van 
justitie werkzaam is die verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van het gemeenschappelijke 
onderzoeksteam de overeenkomst tot de instelling van het gemeenschappelijke onderzoeksteam. De 
hoofdofficier zal vervolgens, in nauw overleg met de officier van justitie die het team leidt of die – als het team in 
het buitenland gevestigd wordt – contactpersoon voor Nederland is, toezien op het goed functioneren van het 
gemeenschappelijk onderzoeksteam. 
 
5.3 Instelling van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam op buitenlands initiatief (inkomend 
verzoek) 
Inkomende rechtshulpverzoeken met betrekking tot een gemeenschappelijk onderzoeksteam worden 
ingeschreven bij het IRC waar het verzoek ontvangen wordt. Het rechtshulpverzoek wordt steeds door de 
regionale IRC’s schriftelijk aangemeld bij het landelijk parket. Van Eurojust, Europol of OLAF afkomstige 
verzoeken tot het deelnemen aan een gemeenschappelijk onderzoeksteam, of verzoeken waarvan duidelijk is dat 
ze tot het werkveld van de Nationale Recherche behoren, worden gericht tot – of anders na registratie 
doorgestuurd naar – het LIRC. 
Het (L)IRC betrekt de officier van justitie binnen wiens rechtsgebied het gemeenschappelijk onderzoeksteam 
geheel of grotendeels de opsporingshandelingen zou moeten verrichten. Ook nu toetst de officier van justitie of 
aan de criteria uit paragraaf 4 is voldaan. Tevens bepaalt hij – in samenspraak met de hoofdofficier van justitie – 
het belang en de te verwachten winst van het instellen van een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen, 
en de beschikbaarheid en inzet van capaciteit. Voor de eventueel gewenste betrokkenheid van de Nationale 
Recherche wordt overlegd met het landelijk parket. 
Wanneer de officier van justitie tot de conclusie komt dat niet aan het verzoek voldaan kan worden, laat hij dit 
schriftelijk weten aan de verzoeker(s) voorzien van een behoorlijke motivering.6 Deze weigering en de motivering 
worden centraal aangemeld bij het landelijk parket zodat het landelijk parket optimaal geïnformeerd wordt over de 
intensiteit van het rechtshulpverkeer binnen de Europese Unie. 
Wanneer de officier van justitie tot de conclusie komt dat wel aan het verzoek voldaan kan worden, wordt het 
rechtshulpverzoek door het IRC dat het ontvangen heeft schriftelijk aangemeld bij het landelijk parket. 
De daarop volgende fases komen overeen met de procedure tot het instellen van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam op Nederlands initiatief zoals hiervoor beschreven in paragraaf 5.2. 
 
5.4 Spoedprocedure voor instelling van een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam op Nederlands of 
buitenlands initiatief 
Uit rechtszekerheidsoverwegingen is de hiervoor beschreven opstelling van de modelovereenkomst, de 
aanmelding ervan en de uiteindelijke goedkeuring door het College van procureurs-generaal vóórdat het 
internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam zijn activiteiten ontplooit, van groot belang. Niettemin kan het 
voorkomen dat deze stappen niet afgewacht kunnen worden. Er kunnen twee gevallen onderscheiden worden. 
Het is ten eerste mogelijk dat in het buitenland reeds langere tijd opsporingsonderzoek heeft plaatsgevonden – al 
dan niet door een gemeenschappelijk onderzoeksteam – en dat Nederland bij dat lopend onderzoek met spoed 
moet aansluiten. Partijen bij het in te stellen gemeenschappelijk onderzoeksteam zijn dan al bekend, evenals tijd, 
plaats en aard. 
Ook is denkbaar dat het instellen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam in Nederland zeer snel dient te 
geschieden om te voorkomen dat een (aantal) strafba(a)r(e) feit(en) hier te lande voltooid wordt, terwijl de 
voorbereiding van of deelneming aan (die) dat feit(en) geheel of grotendeels in het buitenland hebben 
plaatsgevonden. Dringende noodzakelijkheid kan dan de snelle instelling van het gemeenschappelijk 
onderzoeksteam vergen. 
Voor bovengenoemde gevallen is de onderstaande spoedprocedure ontworpen. Het gebruik van deze 
spoedprocedure moet echter uitzondering blijven. De onder 5.2. en 5.3 geschetste procedure van aanmelden, 
toestemmen en goedkeuren moet de standaard zijn. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de leden van het 
gemeenschappelijk onderzoeksteam door de overeenkomst bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden krijgen (zie 
paragraaf 6 van deze aanwijzing). De hierna beschreven terugwerkende goedkeuring, waardoor de uitoefening 
van deze bevoegdheden alsnog gelegitimeerd wordt, brengt voor de fase waarin niet zeker is of en hoe deze 
goedkeuring wordt verleend (geheel, gedeeltelijk of geclausuleerd) onzekerheden met zich mee en kan 
gemakkelijk bewijsuitsluitingsverweren oproepen (waarbij de verdediging zich beroept op onrechtmatig verkregen 
bewijs). 
Zoals gebruikelijk wordt het uitgaande of inkomende rechtshulpverzoek ingeschreven bij het daarvoor in 
aanmerking komende IRC. 
Het rechtshulpverzoek wordt (of is) op dezelfde gronden zoals beschreven onder 5.2 en 5.3 beoordeeld door de 
officier van justitie in samenspraak met de betreffende hoofdofficier van justitie. Daarbij wordt (is) bekeken of zich 
één van beide bovengenoemde spoedgevallen voordoet. In deze beide gevallen moet nadrukkelijk eerst de 
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afweging worden gemaakt of het beoogde doel ook bereikt kan worden via de gebruikelijke mogelijkheden van 
internationale rechtshulp of met behulp van parallelle opsporing. 
Daarna kan bij een positieve beoordeling van het verzoek tot instelling van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam worden volstaan met mondelinge aanmelding door het IRC bij het landelijk parket en het College 
van procureurs-generaal. 
Vervolgens beoordeelt het landelijk parket de aanmelding en kan daarop mondeling voorlopige toestemming 
verlenen tot instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam (onder voorbehoud van goedkeuring door het 
College). Daarvoor moet vanzelfsprekend duidelijkheid bestaan over de beschikbaarheid van capaciteit. 
De mondelinge toestemming van het landelijk parket vervangt voorlopig de schriftelijke overeenkomst. Niettemin 
zal tijdens of na de activiteiten van het gemeenschappelijk onderzoeksteam alsnog een plan van aanpak (indien 
nog van toepassing) en overeenkomst tot instelling van het gemeenschappelijk onderzoeksteam moeten worden 
vastgesteld. Dit plan van aanpak en de overeenkomst moeten worden ingediend bij het landelijk parket en 
vervolgens ter goedkeuring aan het College worden voorgelegd. In de overeenkomst zal opgegeven moeten 
worden tot welk tijdstip deze overeenkomst terugwerkt. Meestal zal dat het tijdstip zijn waarop de mondelinge 
toestemming door het landelijk parket is verleend. 
Het uitvoeren van de laatste fase (tekenen van de overeenkomst en – indien nog van toepassing – toezien op het 
functioneren van het gemeenschappelijk onderzoeksteam) vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 5.2. 
 
5.5 De rol van Eurojust bij internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams 
Het Raadsbesluit Eurojust biedt de grondslag voor betrokkenheid van Eurojust bij gemeenschappelijke 
onderzoeksteams.7 Ingevolge artikel 7 onder a sub iv van dit Raadsbesluit kan het College van Eurojust de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten verzoeken een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen. De 
beslissing tot instelling van of participatie aan een gemeenschappelijk onderzoeksteam blijft ook in dat geval 
voorbehouden aan de bevoegde autoriteit in Nederland, in casu het Openbaar Ministerie. Conform de hierover 
binnen het Openbaar Ministerie bestaande afspraken dienen verzoeken van Eurojust te worden gericht aan het 
landelijk parket. Verzoeken van Eurojust zijn uiteraard nimmer vrijblijvend. Meent de aangezochte partij dat het 
verzoek niet voor inwilliging vatbaar is, dan zal zij de beslissing terzake toereikend moeten motiveren (zie ook 
voetnoot 5). 
 
5.6 De rol van Europol bij internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams 
Zowel de EU-RHO als de Europol-overeenkomst biedt een grondslag voor betrokkenheid van Europol bij 
gemeenschappelijke onderzoeksteams.8Vertegenwoordigers van Europol kunnen deelnemen aan de activiteiten 
van het team indien dit bij de instellingsovereenkomst is overeengekomen. Bepaald is evenwel dat zij niet 
dezelfde rechten hebben als de leden en gedetacheerde leden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Europol-vertegenwoordigers nemen bovendien geen deel aan uitvoering van dwangmaatregelen.9 Hun rol zal dan 
ook veelal ondersteunend zijn en wel met name ten aanzien van informatie-uitwisseling en analyse. Overigens 
wordt hier gedoeld op de ambtenaren van de organisatie Europol en niet op de (politie)liaisons die werkzaam zijn 
vanuit de bij Europol aangesloten landen voor informatie-uitwisseling. 
De voorrechten en immuniteiten van Europol-functionarissen gelden niet voor de handelingen die ambtshalve 
worden verricht bij taken die betrekking hebben op deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams. 
Lidstaten nemen een dergelijk niet-vrijblijvend verzoek in overweging en moeten eventuele afwijzing van een 
Europol-verzoek beargumenteren.10 
 
 
6. Opsporing: Strafvorderlijke bevoegdheden van de (gedetacheerde) leden van een internationaal 
gemeenschappelijk onderzoeksteam 
6.1 Inleiding 
De instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan er vooral toe bijdragen dat de strafrechtelijke 
samenwerking bij grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken wordt vergemakkelijkt en versneld. De instelling 
van een gemeenschappelijk onderzoeksteam creëert echter niet méér strafvorderlijke bevoegdheden dan de 
(gedetacheerde) leden zouden hebben op grond van hun nationale wetgeving of toepasselijke verdragen. Dit 
uitgangspunt is neergelegd in artikel 552qb WvSv. Hiervan kan niet worden afgeweken in een overeenkomst die 
wordt afgesloten ten behoeve van de instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam (zie bijlage 1). De 
bevoegdheden kunnen (zoals onder 3.4 weergegeven) eventueel wel worden beperkt. 
 
6.2 Bevoegdheden van buitenlandse opsporingsambtenaren in een internationaal gemeenschappelijk 
onderzoeksteam dat in Nederland is gevestigd 
Het team dient het recht van het land waar het actief is te respecteren. Aan buitenlandse opsporingsambtenaren 
komt op Nederlands grondgebied geen opsporingsbevoegdheid toe, tenzij de wet of tussen betrokken staten 
geldenden verdragen daarin uitdrukkelijk voorzien. Op eigen titel mogen zij in Nederland nooit ambtshandelingen 
verrichten, tenzij zij als ‘persoon in de openbare dienst van een vreemde staat’ uitdrukkelijk erkend zijn in het 
Wetboek van Strafvordering, en dan nog alleen indien en voorzover dat wetboek hun uitdrukkelijk bevoegdheden 
toedeelt. Hieronder worden twee uitzonderingen beschreven van gevallen waarin het optreden van de 
buitenlandse opsporingsambtenaren wel kan plaatsvinden, zij het uitsluitend onder het gezag van de 
Nederlandse bevoegde autoriteiten. 
Ten eerste bevat artikel 54, vierde lid WvSv een uitzondering op het beginsel dat in Nederland alleen 
Nederlandse opsporingsambtenaren strafvorderlijke bevoegdheden mogen uitoefenen. Hierin is de bevoegdheid 
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neergelegd voor ‘personen in de openbare dienst van een vreemde staat’ om buiten heterdaad een aanhouding 
te verrichten op Nederlands grondgebied, indien ze die bevoegdheid in het kader van grensoverschrijdende 
achtervolging op een door het volkenrecht toegelaten wijze uitoefenen (relevant is in dit verband artikel 41 van de 
Schengen Uitvoerings Overeenkomst). 
Ten tweede kunnen buitenlandse opsporingsambtenaren strafvorderlijke bevoegdheden uitoefenen op grond van 
artikel 126g, negende lid WvSv. Een buitenlandse opsporingsambtenaar kan conform deze bepaling door een 
Nederlandse officier van justitie in het belang van het onderzoek gemachtigd worden stelselmatige observatie te 
verrichten. Daarbij moet hij zich houden aan de uitvoeringsvoorschriften die zijn neergelegd in het 
Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (Stb. 1999, 549). Dat besluit stelt nadere eisen aan de 
wijze waarop de buitenlandse opsporingsambtenaar uitvoering dient te geven aan de hem gegeven Nederlandse 
machtiging. Zo moet hij rechtmatig verkeren in zijn bediening volgens het recht van het land door wie hij als 
opsporingsambtenaar is aangesteld, hij is verplicht te getuigen als hij daartoe wordt opgeroepen, hij moet verslag 
doen van zijn optreden aan Nederlandse opsporingsambtenaren en hij mag geen dwangmiddelen toepassen. 
 
6.3 Bevoegdheden van Nederlandse opsporingsambtenaren in een internationaal gemeenschappelijk 
onderzoeksteam dat is gevestigd op het grondgebied van een andere staat 
Nederlandse opsporingsambtenaren of officieren van justitie die als gedetacheerd lid participeren in een 
gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in een ander land actief is, blijven gebonden aan de Nederlandse 
wetgeving. Zij mogen in het buitenland dus niet méér of andere strafvorderlijke bevoegdheden uitoefenen dan 
hen volgens het nationale recht is toegestaan. Relevant is in dit verband artikel 539a WvSv, waarin wordt bepaald 
dat strafvorderlijk optreden door Nederlandse opsporingsambtenaren buiten de Nederlandse territoriaal bepaalde 
rechtssfeer slechts mogelijk is ‘voor zover het volkenrecht en het interregionale recht dit toelaten’. Het artikel 
wordt meestal toegepast wanneer strafvordering wordt gepleegd in volle zee of binnen interstatelijk vrij gebied 
zoals de internationale luchtkolom. Het artikel formuleert echter de grondregel voor ieder Nederlands 
strafvorderlijk optreden buiten het Nederlands territoir. ‘Toelaten’ betekent dat er een uitdrukkelijke 
volkenrechtelijke machtiging voor het optreden moet bestaan, die bij voorkeur is neergelegd in een verdrag. Een 
dergelijke (verdragsrechtelijke) bepaling moet ook zijn omgezet in nationale wetgeving. Bovendien moet hun 
optreden passen binnen de nationale wetgeving van het land waar het team actief is. 
Voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden die slechts door of met machtiging van de justitiële autoriteiten 
kunnen worden uitgeoefend, dienen de (gedetacheerde) leden van het team zich te wenden tot de bij het 
gemeenschappelijk onderzoeksteam betrokken officier van justitie (of overeenkomstige autoriteit) van hun eigen 
land. Zij verzoeken hem de gevraagde onderzoekshandeling te verrichten. Zij doen dit vervolgens op dezelfde 
wijze als bij een nationaal onderzoek. De toetsing of daaraan gevolg gegeven kan worden geschiedt eveneens op 
dezelfde wijze als dat in een nationaal onderzoek gebeurt. 
 
6.4 Gegevensverstrekking ten behoeve van het onderzoek (artikel 552qd WvSv) 
Bijzondere aandacht verdient het aspect van verstrekking van informatie aan en door leden van het 
onderzoeksteam (zie ook paragraaf 6.5). 
Ingevolge lid 9 van artikel 13 van de EU-rechtshulpovereenkomst kunnen de leden aan het team ten behoeve van 
het onderzoek gegevens verstrekken die in hun eigen land voorhanden zijn. Dit evenwel in overeenstemming met 
het nationale recht van dat land en de bevoegdheid van die leden. In het Besluit politiegegevens is een bepaling 
opgenomen om politiegegevens aan de leden van een gemeenschappelijk onderzoeksteam ter beschikking te 
kunnen stellen. Op grond van artikel 5:4 van voornoemd Besluit kunnen aan gedetacheerde leden van een in ons 
land gevestigd team op gelijke voet gegevens worden verstrekt als aan Nederlandse politieambtenaren en mogen 
aan Nederlandse politiemensen in een buitenlands team ook gegevens worden verstrekt ten behoeve van het 
onderzoek. 
Lid 10 van artikel 13 van de EU-RHO geeft aan in welke gevallen en onder welke omstandigheden gegevens die 
door leden en gedetacheerde leden als zodanig tijdens het onderzoek rechtmatig verkregen zijn, en die niet op 
een andere wijze voor de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten beschikbaar zijn, gebruikt kunnen 
worden buiten het onderzoek. Het is van belang afspraken te maken (en zo nodig in de overeenkomst vast te 
leggen) over de vraag in hoeverre gedetacheerde leden ook informatie mogen vragen en welk gebruik zij er van 
mogen maken. Voorkomen moet worden dat er informatielekkage ontstaat en dat informatie buiten het 
gemeenschappelijke onderzoek ongecontroleerd benut kan worden. 
Met het oog op de vervolgingsfase is het ook van belang te registreren op welke wijze informatie is verkregen en 
waartoe en onder welke voorwaarden informatie verstrekt is. Met het oog op het bewaren en garanderen van de 
rechtmatigheid van de informatiestroom bedoeld in artikel 5521 WvSv is een aanwijzing in voorbereiding met 
betrekking tot de methode van registratie en het gebruik van de hier bedoelde gegevens. 
 
6.5 Overdracht van stukken van overtuiging en gegevensdragers ten behoeve van het onderzoek (artikel 552qe 
WvSv) 
Wanneer Nederlandse ambtenaren deelnemen aan een in één van de andere deelnemende landen gevestigd 
gemeenschappelijk onderzoeksteam, is geen voorafgaand verlof van de rechtbank (conform artikel 552oa en 
552p WvSv) meer vereist voor de overdracht aan het team van de gegevens die binnen het kader van het 
onderzoek met toepassing van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden (zoals doorzoeking en 
inbeslagneming in een woning of aftappen of opnemen van telecommunicatie) zijn verkregen. De vruchten van 
dergelijke onderzoeksverrichtingen kunnen door de officier van justitie die bij het team betrokken is onmiddellijk 
‘voorlopig’ ter beschikking van het onderzoeksteam worden gesteld, zij het dat dit onder voorwaarden dient te 
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geschieden. Die voorwaarden dienen in te houden dat het Nederlands recht onverkort blijft gelden ten aanzien 
van de bewuste stukken en gegevensdragers en dat het gebruik als bewijsmiddel pas mogelijk is nadat deze 
definitief ter beschikking zijn gesteld. Dat laatste kan pas gebeuren nadat en voorzover de rechtbank daartoe 
verlof heeft verleend. Het is overigens volgens constante jurisprudentie van de Hoge Raad over het interstatelijk 
rechtshulpverkeer niet de bedoeling dat de buitenlandse rechter gaat beoordelen of het rechterlijk verlof naar 
Nederlands recht op wettige wijze en rechtmatig is verleend. De rechter, gebonden aan het vertrouwensbeginsel, 
dient ervan uit te gaan dat de buitenlandse autoriteit heeft gehandeld in overeenstemming met het nationale recht 
(HR 8 februari 2000, 11 2470, JOL 2000, 107). Dit geldt ook voor de Nederlandse rechter in het omgekeerde 
geval. 
 
 
7. Vervolging: gebruik van buitenlandse opsporingsresultaten ten behoeve van strafvervolging in 
Nederland 
7.1 Inleiding 
Kenmerkend voor een gemeenschappelijk onderzoeksteam is dat onderzoek en leiding in één land zijn 
geconcentreerd. Idealiter is dat het land waar de zaak naar verwachting voor de rechter zal worden gebracht, 
maar er moet rekening mee gehouden worden dat het zwaartepunt van het onderzoek (en daarmee ook de 
leiding) gedurende het traject kan verschuiven naar een ander deelnemend land. Aangezien de nationale 
regelgeving omtrent bewijsgaring kan verschillen per deelnemend land kan zich de vraag voordoen of bewijs, dat 
in één van de deelnemende landen is verzameld, door het Nederlandse Openbaar Ministerie zonder meer 
bruikbaar is in een Nederlandse strafrechtelijke procedure. De leider van het team dient ervoor zorg te dragen dat 
bij het (doen) verrichten van onderzoekshandelingen in het buitenland ten behoeve van strafvervolging in 
Nederland zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de in Nederland geldende regels en voorschriften 
hieromtrent. Daarbij gelden de aandachtspunten zoals beschreven in de volgende twee subparagrafen. 
 
7.2 Bewijskracht 
Een door een gemeenschappelijk onderzoeksteam verricht onderzoek kan leiden tot een strafvervolging in 
Nederland terwijl onderdelen van het bewijs in het buitenland zijn verzameld door ambtenaren van andere landen 
die bij het team betrokken zijn. In artikel 552 qc WvSv is bepaald dat stukken die de gedetacheerde leden van het 
team hebben opgesteld betreffende ambtshandelingen ter zake van opsporing en vervolging in het kader van het 
gemeenschappelijke onderzoek, in Nederland dezelfde bewijskracht hebben die toekomt aan stukken betreffende 
overeenkomstige, door Nederlandse ambtenaren in Nederland verrichte handelingen. De bewijskracht gaat 
echter niet uit boven die welke de stukken hebben naar het recht van het land waaruit de buitenlandse leden 
afkomstig zijn. Deze bepaling is ontleend aan artikel 552gg WvSv. Doel van artikel 552 qc is dat de Nederlandse 
rechter het bepaalde in artikel 344, tweede lid (‘Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft 
gepleegd, kan door de rechter worden aangenomen op het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar.’) ook 
kan toepassen ten aanzien van een proces-verbaal dat is opgemaakt door een buitenlandse 
opsporingsambtenaar. 
 
7.3 Bewijsgaring 
De officier van justitie die een in Nederland gevestigd gemeenschappelijk onderzoeksteam leidt, is er 
verantwoordelijk voor (en dient erop toe te zien) dat geen bewijs wordt ingebracht in een Nederlandse 
strafrechtelijke procedure, indien dat bewijs is verzameld op een wijze die een fundamentele inbreuk zou 
betekenen op Nederlandse regels van strafvordering. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een 
opsporingsmethode die in Nederland uitdrukkelijk niet is toegestaan (zoals het gebruik van een criminele 
burgerinfiltrant). Ook dient hij te voorkomen dat bepaalde onderzoekshandelingen bewust in het buitenland 
plaatsvinden, indien op voorhand reeds duidelijk is dat daarmee Nederlandse regels van bewijsgaring worden 
omzeild (bijvoorbeeld het afnemen van DNA-materiaal). Minder fundamentele verschillen in methoden en 
procedures van bewijsvergaring behoeven echter geen belemmering te vormen voor het gebruik van de 
verzamelde gegevens ten behoeve van een Nederlandse strafzaak. Wat ‘fundamenteel’ is in dit verband is in zijn 
algemeenheid niet eenduidig te zeggen. Wel kan gezegd worden dat bewijsvergaringshandelingen die een 
aanmerkelijke inbreuk opleveren op de grondrechten of de grondrechtsuitoefening van een in de Nederlandse 
rechtssfeer vertoevend individu, de officier aanleiding geven om te onderzoeken of de bewijsvergaring wetmatig 
en rechtmatig is. 
 
 
8. Evaluatie 
De aanwijzing wordt drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd door de medewerkers van het Parket-Generaal die 
het meest betrokken zijn bij internationale aangelegenheden, in overleg met de medewerkers van het landelijk 
parket die zich met internationale taken bezighouden. 
De Commissie Internationale Samenwerking van het Openbaar Ministerie zal bovendien de inzet van het 
instrument internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams en de toepassing van deze aanwijzing periodiek 
bespreken in haar vergaderingen. 
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