
 

 

Verklaring over onze gezamenlijke acties tegen zware en 
georganiseerde misdaad 7 oktober 2022 

 

De ministers verantwoordelijk voor veiligheid en justitie van België, Frankrijk, Duitsland, Italië, 

Nederland en Spanje verklaren het volgende: 

Gezien de aanhoudende dreiging van georganiseerde misdaad voor de waarden en het functioneren 

van onze samenleving, de veiligheid, het welzijn en de grondrechten van onze burgers, het behoud 

en functioneren van de rechtsstaat en van onze economieën.  

Voortbouwend op de toezeggingen die België, Frankrijk, Spanje en Nederland op 9 december 2021 

hebben gedaan om samen te werken aan een brede en multidisciplinaire aanpak om criminele 

netwerken en bedrijven te verstoren, criminelen te arresteren en te veroordelen en hun vermogen 

in beslag te nemen en te confisqueren. Om met beschikbare middelen maximale impact te behalen 

wordt het accent gelegd, op (1) veerkrachtige logistieke knooppunten en maritieme beveiliging; (2) 

gericht op criminele bedrijfsmodellen en activa; (3) de misdaadbestrijding versterken door middel 

van technologie en innovaties, en (4) de internationale samenwerking versterken. 

Met inachtneming van de grondwettelijke waarborgen, waaronder die op het gebied van 

gegevensbescherming en veilige communicatie, en rekening houdend met de bevoegdheden van de 

verschillende betrokken actoren en met de bestaande kaders en mechanismen voor internationale 

en EU-samenwerking, waaronder EMPACT.     

We zijn verheugd dat Italië en Duitsland zich bij deze samenwerking aansluiten. Beide landen zijn 

belangrijke partners in de strijd tegen zware en georganiseerde misdaad en brengen veel ervaring 

en expertise mee. We stellen ook de nauwe samenwerking met en de steun van de Europese 

Commissie, Eurojust en Europol zeer op prijs. 

We hebben een meerjarig actieplan opgesteld en zullen over een jaar de balans opmaken van de 

geboekte vooruitgang en waar nodig ons plan en gezamenlijke acties aanpassen. 

Wat betreft weerbare logistieke knooppunten en maritieme veiligheid, zullen we een 

samenwerkingsplatform opzetten om logistieke knooppunten en processen weerbaarder te 

maken tegen criminele infiltratie voortbouwend op bestaande initiatieven; en we zullen ons 

inspannen om juridische en technische belemmeringen weg te nemen voor het uitwisselen van 

gegevens over scheepsbewegingen, waar noodzakelijk en proportioneel om onze taken uit te 

voeren. De opbrengsten van voorgaande acties zullen worden gedeeld met logistieke knooppunten 

die niet direct betrokken zijn bij de acties van de Coalitie door middel van onder andere conferenties, 

vergaderingen en speciale workshops.  

Om criminele netwerken, bedrijven en vermogen aan te pakken, overwegen we de onderlinge 

koppeling van nationale bankrekeningenregisters voor directe toegang door 

rechtshandhavingsautoriteiten; werken we samen bij gemeenschappelijke belangen om de EU-

wetgeving inzake ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen te versterken; en 

werken we samen om maatregelen te nemen tegen personen en eigendommen om het 

witwassen van geld en criminele investeringen te voorkomen, ook in virtueel crimineel 

vermogen. 

Om misdaadbestrijding te versterken door middel van technologie en innovaties, zullen we helpen 

de uitdagingen van versleuteling en gegevensbewaring aan te pakken, rekening houdend met 

de uitspraken van het Europese Hof van Justitie; we zullen ook in synergie met de Innovatiehub 

gezamenlijk nieuwe technologieën identificeren en stimuleren om een effectievere opsporing 

van illegale activiteiten en goederen en het delen van informatie te ondersteunen; en we zullen de 

bestaande belemmeringen voor het delen van informatie bezien voor effectief gebruik van 

automatische nummerplaatherkenning om grensoverschrijdende verplaatsingen van 

verdachten en mogelijke illegale goederen op te sporen. 

Om de internationale samenwerking te versterken, zullen we de samenwerking met Latijns-

Amerikaanse en Westelijke Balkanlanden op het gebied van drugsgerelateerde misdrijven 

versterken, zullen we strategische opties voor capaciteitsopbouw in derde landen onderzoeken en 



 

 

zullen we synergiën in onze bestaande bi- en multilaterale initiatieven met derde landen 

identificeren en bevorderen. 
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