MEMORANDUM INZAKE DE INSTELLING
VAN GEMEENSCHAPPELIJKE FRANS-NEDERLANDSE
ONDERZOEKSTEAMS

Vanwege de toenemende macht van internationaal opererende
criminele organisaties, die zich met name hebben toegelegd op de illegale
handel in verdovende middelen en wier witwaspraktijken zich uitstrekken tot
vitale economische sectoren, zijn de ministers van Justitie van Nederland en
Frankrijk overeengekomen de samenwerking op justitieel gebied tussen hun
landen te versterken door de instelling van gemeenschappelijke FransNederlandse onderzoeksteams.
Dit initiatief vloeit voort uit de politieke dialoog die beide landen voeren
over de bestrijding van de criminaliteit, die in het bijzonder wordt
aangemoedigd door het Drugsoverleg op Hoog Niveau. Met dit initiatief wordt
tevens beoogd de problemen aan te pakken die verbonden zijn met andere
vormen van georganiseerde criminaliteit en het internationaal terrorisme.
Ingevolge de bepalingen van de Overeenkomst betreffende de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese
Unie van 29 mei 2000 en het Kaderbesluit van de Raad van de Europese
Unie van 13 juni 2002, kunnen Nederlandse en Franse functionarissen
belast met opsporing en vervolging binnen één team samenwerken bij zaken
waarbij beide landen een strafrechtelijk belang hebben
De teams zullen niet worden omgevormd tot permanente binationale
structuren, maar worden per geval, voor een specifiek dossier, opgericht.
Hierbij wordt beoogd, ten behoeve van een en dezelfde zaak, de voor het
onderzoek van belang zijnde elementen en de in Frankrijk en Nederland
beschikbare middelen te bundelen. Alvorens de teams worden opgericht
dient in Frankrijk en Nederland een strafrechtelijk onderzoek te worden
ingesteld. De regels die op het functioneren van de teams van toepassing
zijn, zijn vervat in de modelovereenkomst die als bijlage bij dit memorandum
is gevoegd. De bepalingen ervan zijn toegesneden op de onderscheiden
nationale wetgeving van Nederland en Frankrijk.
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Dit nieuwe instrument kan zeer flexibel worden ingezet en stelt de
betrokken diensten en ondertekenende justitiële autoriteiten in staat zonder
bijzondere formaliteiten operationele inlichtingen uit te wisselen,
gezamenlijke operaties uit te voeren gedurende het onderzoek en de
strafrechtelijke vervolging na afronding van het onderzoek in de beide landen
te coördineren. Nederlandse en Franse verbindingsmagistraten en liaison
officers verlenen zo nodig ondersteuning aan de leden van de teams.
Uiterlijk achttien maanden na de datum van ondertekening van deze
overeenkomst zal de eerste balans worden opgemaakt van de uitvoering van
het instrument.

Gedaan te Parijs, op 5 februari 2008

De minister van Justitie
van de Franse Republiek

De minister van Justitie
van het Koninkrijk der
Nederlanden

Rachida DATI

Ernst HIRSCH BALLIN
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