Bezoek de EJN-website
www.ejn-crimjust.europa.eu
Op de EJN-website kunt u terecht voor
alle informatie op het gebied van justitiële
samenwerking in strafzaken. Ook zijn er
uiteenlopende instrumenten voor juridische
beroepsbeoefenaren te vinden, waaronder:

▶ Atlas
om een bevoegde autoriteit te vinden
waaraan u een verzoek kunt richten;
▶ Compendium
om online een verzoek op te stellen;
▶ Fiches Belges
om juridische en praktische
basisinformatie te vinden over
procedurele onderzoeksmaatregelen
in iedere EU-lidstaat;

EJN

Europees justitieel
netwerk
Connecting Justice

▶ Juridische bibliotheek
om uitgebreide informatie
te vinden over in de EU en
internationaal geldende
rechtsinstrumenten.

Secretariaat van het EJN
Johan de Wittlaan 9
2517 JR Den Haag
Nederland
Fax: +31 (0) 70 412 5570
E-mail: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Wat is het EJN?
Het EJN is een netwerk van nationale
contactpunten – openbare aanklagers, rechters,
vertegenwoordigers van ministeries van justitie,
en wetshandhavingsautoriteiten – dat in de eerste
plaats ten doel heeft internationale samenwerking in
strafzaken te vergemakkelijken.
De justitiële contactpunten zijn sinds 1998
operationeel en worden erkend als essentiële hub
die justitiële samenwerking in de respectievelijke
landen mogelijk maakt, aangezien er in de periode
tussen 2010 en 2020 meer dan 90 000 zaken zijn
geregistreerd.
Het beheer, het functioneren en de continuïteit van
het EJN worden gewaarborgd door het secretariaat
van het EJN.

Het EJN en het vergemakkelijken
van samenwerking
• EJN-contactpunten identificeren en leggen
rechtstreekse contacten tussen autoriteiten in de
hele EU en verstrekken juridische en praktische
informatie over justitiële samenwerking.
• Het EJN stelt juridische beroepsbeoefenaren in staat
contact te leggen met hun tegenhangers overal ter
wereld.
• Het EJN onderhoudt beveiligde
telecommunicatieverbindingen ter ondersteuning
van de operationele werkzaamheden van de
contactpunten.
• Het EJN biedt een forum voor het bespreken van
praktische en juridische problemen die zich in het
kader van justitiële samenwerking voordoen:
‒ om de praktische toepassing van
rechtsinstrumenten te verbeteren;
‒ om wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten op
te bouwen;
‒ om het advies van beroepsbeoefenaren aan de
verantwoordelijke EU-instellingen door te geven.

Het EJN en netwerken van
deskundigen

Het EJN kan u assisteren bij het:
• identificeren van en leggen van rechtstreekse
contacten met de lokale bevoegde autoriteit in een
andere lidstaat waaraan u een verzoek wilt richten;
• vinden van de contactgegevens van autoriteiten in
de hele EU en overal ter wereld;
• contact leggen met buitenlandse tegenhangers
voor juridisch advies over de juiste aanpak van
justitiële samenwerking in strafzaken;
• verkrijgen van juridische en praktische informatie
over justitiële samenwerking;
• bestuderen van de uitgebreide informatie over
rechtsinstrumenten van de EU inzake justitiële
samenwerking, waaronder rechtspraak.

• Het EJN houdt per jaar vijf vergaderingen op
EU-niveau, waar juridische beroepsbeoefenaren
in staat worden gesteld elkaar te leren kennen,
beroepsmatige betrekkingen aan te knopen en ter
plaatse verzoeken om justitiële samenwerking af te
handelen.
• Het EJN vergemakkelijkt een gemeenschappelijke
aanpak van justitiële samenwerking tussen de
vertegenwoordigers van verschillende rechtsstelsels.
• Het EJN verstrekt financiële en organisatorische
steun voor regionale en nationale EJNvergaderingen.

Het EJN en uitbreiding van kennis
• Het EJN organiseert:
‒ taallessen, met onder meer aandacht voor
inhoudelijke justitiële samenwerking;
‒ workshops voor juridische beroepsbeoefenaren
over de praktische toepassing van
rechtsinstrumenten.
• Het EJN biedt openbare toegang tot een uitgebreide
catalogus van rechtsinstrumenten van de EU,
relevante rechtspraak en ondersteunende informatie.

