
Website van het 
Europees justitieel 
netwerk 
(EJN)

Samenwerking 
buiten de EU 

De EJN-website heeft een aparte rubriek die 
is gewijd aan informatie over derde landen en 
gerechtelijke netwerken.

Over de 
EJN-website: 

 ‣ Opgezet in 2000

 ‣ Thuisbasis van EJN-contactpunten met 
speciale, met een wachtwoord toegankelijke 
rubrieken voor de contactpunten

 ‣ Beheerd door het secretariaat van het EJN en 
technische correspondenten van het EJN

 ‣ Vertaald in officiële EU-talen (in uitvoering)

 ‣ Rechtsgrondslag: Besluit 2008/976/JBZ van de 
Raad van 16 december 2008 betreffende het 
Europees justitieel netwerk (het “EJN-besluit”)

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

Een uitgebreid online platform met praktische 
elektronische instrumenten en relevante informatie 
waarmee samenwerking wordt vergemakkelijkt tussen 
autoriteiten die betrokken zijn bij internationale 
justitiële samenwerking in strafzaken.

www.ejn-crimjust.europa.eu

De rubriek omvat contactgegevens voor 
EJN-contactpunten in derde landen en leden 
van gerechtelijke netwerken wereldwijd. 
Beroepsbeoefenaren kunnen contact 
opnemen met de EJN-contactpunten in 
hun lidstaat en op die manier justitiële 
autoriteiten wereldwijd bereiken.
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Beschikbare elektronische 
instrumenten op 
de EJN-website:

Atlas
om een bevoegde autoriteit te vinden voor het 
uitvoeren van verzoeken om justitiële samenwerking, 
met contactgegevens

Compendium
om verzoeken op te stellen en te versturen – 
beschikbaar in alle officiële EU-talen!
• Modelverzoek om wederzijdse rechtshulp (MLA)
• Europees onderzoeksbevel (EOB)
• Beslissing tot bevriezing
• Beslissing tot confiscatie
• Andere typen EU-instrumenten voor wederzijdse 

erkenning

Fiches Belges
om te controleren of een rechterlijke maatregel van 
toepassing is in een ander land, en om op te zoeken 
welke taal moet worden gebruikt en welke informatie 
in de maatregel moet worden opgenomen

Juridische bibliotheek
om informatie te vinden over rechtsinstrumenten van 
de EU en bronnen voor kennisgevingen, formulieren, 
verslagen, handboeken enz.

Lijst van contactpunten
om contactgegevens voor contactpunten van het EJN 
te vinden (beveiligd met wachtwoord)

Wat vindt u nog 
meer op 
de EJN-website?

 ‣ Rubrieken die zijn gewijd aan het Europees 
onderzoeksbevel, het Europees aanhoudingsbevel en 
elektronisch bewijsmateriaal

 ‣ Status van de implementatie van de EU-regelgeving 
in de lidstaten

 ‣ Informatie over nationale systemen (EU-lidstaten, 
geassocieerde landen en kandidaatlanden)

 ‣ Partners van het EJN

 ‣ Rubrieken met evenementen en nieuws voor 
een overzicht van komende EJN-vergaderingen 
en partnerevenementen, evenals de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van justitiële 
samenwerking in strafzaken

Meer 
informatie 

 ‣ Raadpleeg de pagina’s met praktische aanwijzingen 
van de EJN-website.

 ‣ Er zijn video’s beschikbaar, zoals een video met 
inleidende informatie over de EJN-website en 
instructievideo’s over verschillende instrumenten.

De EJN-website wordt gemiddeld 2,5 miljoen 
keer per jaar bekeken en is daarmee nog altijd 
een onmisbare bron van essentiële informatie 
voor juridische beroepsbeoefenaren. Een van 
de belangrijkste taken van het secretariaat 
van het EJN is daarom de inhoudelijke 
kwaliteit van het platform te waarborgen.
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