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Grensoverschrijdende recherche Euregio Maas-Rijn;

Knooppunten, knelpunten en kansen

Prof. dr. mr. Hans Nelen, 15 mei 2013

Faculty of Law

Structuur

• Aanleiding & vraagstelling
• Methodologie
• Resultaten
• Aanbevelingen



2

Faculty of Law

Aanleiding

• Voorafgaand onderzoek, o.a. Spapens 
& Fijnaut (2005) en Fijnaut & De 
Ruyver 2008.

• Top-down focus;
• Huidig onderzoek: bottom-up en 

perspectief vanuit drie landen
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Centrale vraag

• Hoe ziet de actuele grensoverschrijdende 
recherche in de Euregio Maas-Rijn eruit in 
het post-Euregionaal opsporingsteam (EOT) 
tijdperk, welke factoren versterken, dan wel 
verzwakken de grensoverschrijdende 
samenwerking en in welke richting kan deze 
evolueren?
– Formeel en informele initiatieven tot 

samenwerking.
– Focus op de recherche van politiediensten (in NL 

alleen Limburg-Zuid) 
– Onderzoeksperiode 2006-2010
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Methodologie

• Desk research (literatuur, media, zaken LURIS)
• Questionnaire  
• Interviews
• Focusgroepen in drie landen
• Case studies

Dataverzameling sept 2010-zomer 2011
Zeer coöperatieve houding van korpsen en 
politiemedewerkers
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Belangrijkste resultaten

• Politie-politie-informatie: verdragen doen hun werk; EPICC 
belangrijk; informele contacten evenzeer (zowel ten aanzien 
van politiefunctionarissen als magistraten)

• Specialistische eenheden werken goed samen; samenwerking 
bij aanpak georganiseerde criminaliteit verloopt in de regel ook 
positief.

• ‘Middencriminaliteit’ valt enigszins tussen wal en schip.
• Samenwerking vooral reactief van aard
• Geen Euregionaal dekkende consensus over aard, omvang en 

ernst van de criminaliteit
• Niveau, intensiteit & frequentie van samenwerking variëren
• Samenwerking concentreert zich rondom 4 knooppunten
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Samenwerking rondom knooppunten

• Geografische nabijheid, cultuurhistorische 
verwantschap, gedeeld probleem en 
taal...maar

• Taal minder grote barrière dan wordt 
aangenomen;
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Knelpunten

• Niet primair op juridisch vlak
• Organisatiestructuur – en cultuur
• Thematisch vs. projectmatig
• Geen operationele 

criminaliteitsanalyses: korpsen aan 
weerszijden van de grens profiteren 
onvoldoende van elkaars 
informatiepositie
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Aanbevelingen
• Niet te veel denken in termen van één Euregionaal 

probleem en oplossingsrichting
• Knooppunten voor maken van operationele analyses
• Informatiestructuur
• Bewustwording, training en evaluatie
• Meer sensitiviteit voor wensen aan andere kant van 

de grens
• Samenwerking op maat binnen specifiek-lokale 

context
• Niet te veel accent op protocollen en structuren; 

initiatief leggen daar waar draagvlak het grootste is 
• Nationale Politie: denk aan gevolgen voor 

relatienetwerk en capaciteit.
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Rapport

• Publicatie begin 2013
• Graag bereid om het binnen de diverse 

korpsen en parketten te komen 
toelichten

• hans.nelen@maastrichtuniversity.nl
• +31433883364


