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Opleiding over het EOM  

Werken met het EOM (Europees 

OM) op gedecentraliseerd 

niveau 

 

Cursus, 22-23 juni 2022  

Sprekers 
 
 

Mevrouw Danielle Goudriaan 

De heer Egon Visser 

De heer Paul Notenboom 

De heer Nicholas Franssen 

 

 

 

 

Belangrijkste onderwerpen 

 

• Inleiding tot het EOM 

• Bevoegdheden van het 
EOM 

• Onderzoeken van het EOM 

• Vervolging en berechting 

• Samenwerking met 
instellingen, derde staten 
en niet-deelnemende 
lidstaten 

 

 

Taal 
Nederlands 
 
Evenementnummer: 322DT08f   

 
Organisatoren  

SSR in samenwerking met ERA  

 
 

 
 

Medegefinancierd door het Justitie-programma van de  

Europese Unie (2014-2020) 



    
Werken met het EOM op gedecentraliseerd niveau  
De opleiding duurt 1,5 dag, inclusief 3 koffiepauzes en 1 lunch. 
 

 
 
Dag 1, 22 juni 2022  
 
  

09:00 Welkom en inleiding op het programma 
 De heer Remco van Tooren, conrector van SSR 
 
 

Module I: Inleiding tot het EOM door de heer Nicholas Franssen 

 
 
09:05  Inleiding tot het EOM: 
 Samenstelling, structuur, door de EU gefinancierde programma's in het 
 algemeen 
 
09:20 Algemene inleiding tot de EU-instrumenten en hun toepasbaarheid 
 binnen en verschillen met het EOM: 
 EAB, EIO, JIT's: Bewustmaking van hoe het EOM in het algemeen past 
 in de wettelijke context van de EU 
 
09:50 Inleiding tot de rechtsgrondslag van het EOM 
 Algemene inleiding tot procedurele rechten in de EU en onder het 
 EOM, Algemene inleiding tot de verwerking van informatie door het 
 EOM CMS, uitwisseling en koppelingen met nationale systemen.  
 
10:30 Koffiepauze 
 

Module II: Bevoegdheden van het EOM door de heer Paul Notenboom en de 
heer Egon Visser 

 
 
10:50 Bevoegdheden van het EOM 
 Materiële (PIF, art. 22 III) en territoriale bevoegdheid, alsmede de  
 uitoefening van deze bevoegdheden, rapportageverplichtingen, het recht 
 van evocatie en samenwerking met nationale organen en instellingen. 
 
11:25 Casuïstiek 
 
12:00 Lunchpauze 
 
12:30 Antwoorden op de casuïstiek en discussie 
 

Module III: Onderzoeken door het EOM door mevrouw Danielle Goudriaan 

 
 
13:00 Opening van onderzoeken  
 
13:20 Beschikbare onderzoeksmaatregelen 
 
13:40 Grensoverschrijdende onderzoeken 
 
14:00 De relatie met nationale organen en instellingen in het  
             verloop van een onderzoek 
 
14:15 Gegevensbescherming 
 
14:30  Behandeling van EOM-dossiers 
 
14:45 Koffiepauze 
 
15:00  Casuïstiek 
 
 

 
 
 
 
 
Doelstelling 
 

Deze cursus maakt deel uit van een project 

dat medegefinancierd wordt door de 

Europese Commissie in het kader van het 

Justitieprogramma. In het kader van dit 

project worden overal in de Europese Unie 

nationale seminars georganiseerd om het 

Europees Openbaar Ministerie te promoten 

en het dagelijks werk van 

beroepsbeoefenaars en andere relevante 

actoren op justitieel gebied met deze pas 

opgerichte Europese entiteit te 

vergemakkelijken.  

Onderdeel van dit project is de 
verspreiding van gestandaardiseerd 
opleidingsmateriaal dat bij toekomstige 
opleidingen kan worden gebruikt.    
 

Website 

   
Meer informatie over het project en een 
uitgebreide bibliotheek met podcasts, 
presentaties, wetteksten en ander 
materiaal zijn te vinden op:  
https://era-comm.eu/training-on-eppo/  
 

Wie moet deelnemen? 
 
Nationale openbare aanklagers, 
parketsecretarissen, onderzoeksrechters 
en juridisch medewerkers na selectie van 
het opleidingsinstituut 
 

Uw contactpersonen 
 

Mevrouw Elise Bloem 

 

 

 

  
 

Met financiële steun van het programma 

Justitie 2014-2020 van de Europese 

Commissie (directoraat-generaal Justitie). 

 

De inhoud van dit programma geeft enkel 

het standpunt van ERA weer en de 

Commissie is niet verantwoordelijk voor 

het gebruik dat eventueel wordt gemaakt 

van de informatie die het bevat.  

 

 



   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Module IV: Vervolging en berechting door de heren Paul Notenboom en 
Egon Visser 

 
 
16:00 Invordering van vermogensbestanddelen en confiscatie 
 
16:10 Toelaatbaarheid van bewijs in een rechtszaak 
 
16:15 Ontslag van zaken 
 
16:30 Quizzen 1 en 2 
 
17:00 Vervolging voor de nationale rechter 
 
17:15 Rechterlijke toetsing 
 
17:45 Sluiting van dag 1 
 
 

Dag 2, 23 juni 2022 

 
 

09:00    Welkom en terugblik op dag 1 
 
09:15     Casuïstiek, discussie en vragen inclusief koffiepauze 
 
 

Module V: Samenwerking met instellingen, derde staten en  
niet-deelnemende lidstaten door de heer Nicholas Franssen 

 
 
10:45 Partnerorganisaties (OLAF, Eurojust, Europol), de relatie met  
             niet-deelnemende lidstaten en samenwerking met derde  
             landen 
 
12:00    Afsluiting en toekomst van het EOM 
 
13:00 Einde cursus  

 

 


