
III 

(Voorbereidende handelingen) 

RAAD 

Initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het 
Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op een Besluit 
2009/…/JBZ van de Raad van … betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake 

criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ 

(2009/C 222/02) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met 
name op artikel 30, lid 1, artikel 31 en artikel 34, lid 2, onder 
c), 

Gezien het initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische 
Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, 
de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zwe
den, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- 
Ierland, 

Gezien het advies van het Europees Parlement ( 1 ). 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 
1999 kwam tot de conclusie dat verder dient te worden 
gewerkt aan de ontwikkeling van preventiemaatregelen 
en de uitwisseling van beste praktijken, dat het netwerk 
van bevoegde nationale autoriteiten voor criminaliteits
preventie en de samenwerking tussen de nationale orga
nisaties op het terrein van de criminaliteitspreventie dient 
te worden versterkt, en dat de eerste prioriteiten voor 
deze samenwerking jeugdcriminaliteit, stedelijke en 
drugsgerelateerde criminaliteit zouden kunnen zijn. Daar
toe dient de mogelijkheid van een door de Gemeenschap 
gefinancierd programma te worden onderzocht. 

(2) In aanbeveling 6 van de strategie van de Europese Unie 
voor het begin van het nieuwe millennium inzake de 
voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminali
teit ( 2 ) wordt de Raad opgeroepen zich zo nodig te laten 
bijstaan door gekwalificeerde deskundigen op het gebied 
van de criminaliteitspreventie, zoals de nationale knoop
punten, of door een netwerk op te richten van deskun
digen afkomstig uit nationale criminaliteitspreventieorga
nisaties. 

(3) Het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie is 
opgericht bij Besluit 2001/427/JBZ van de Raad ( 3 ). 

(4) Bij de externe evaluatie van het Europees netwerk inzake 
criminaliteitspreventie in 2008-2009 werden mogelijkhe
den in kaart gebracht om het netwerk te versterken. De 
raad van bestuur van het ENCP heeft die aanvaard, waar
door het nodig werd Besluit 2001/427/JBZ in te trekken 
en te vervangen door een nieuw besluit van de Raad 
inzake het netwerk. 

(5) Uit de evaluatie bleek dat een grotere betrokkenheid van 
de nationale vertegenwoordigers bij de activiteiten van 
het netwerk nodig is. 

(6) Er is een aantal wijzigingen nodig om het netwerk te 
versterken, waaronder wijzigingen van de bepalingen be
treffende de aanpak met betrekking tot de contactpunten, 
het secretariaat, de structuur van de raad van bestuur en 
zijn taken, onder meer de benoeming van de voorzitter. 

(7) De overige bepalingen moeten zijn gebaseerd op Besluit 
2001/427/JBZ, 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Oprichting 

Er wordt een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie 
opgericht, hierna „netwerk” te noemen. Het is de opvolger 
van het netwerk dat bij Besluit 2001/427/JBZ werd opgericht. 

Artikel 2 

Doel 

1. Het netwerk draagt bij aan de ontwikkeling van de diverse 
aspecten van criminaliteitspreventie in de Europese Unie en 
ondersteunt de acties ter voorkoming van criminaliteit op nati
onaal en lokaal vlak.
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2. Criminaliteitspreventie bestrijkt alle maatregelen die ten 
doel hebben criminaliteit en gevoelens van onveiligheid onder 
de burgers zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht terug 
te dringen of mede terug te dringen, hetzij door criminele ac
tiviteiten rechtstreeks te ontmoedigen, hetzij door beleidsmaat
regelen en acties waardoor de mogelijkheden voor en de oor
zaken van criminaliteit worden beperkt. Bij criminaliteitspreven
tie worden overheid, bevoegde autoriteiten, strafrechtelijke in
stanties, lokale autoriteiten en organisaties van specialisten die 
zij in Europa hebben opgericht, de particuliere sector, vrijwilli
gersorganisaties, onderzoekers en het publiek — daarin bij
gestaan door de media — betrokken. 

Artikel 3 

Structuur en samenstelling 

1. Het netwerk bestaat uit een raad van bestuur en een se
cretariaat, alsmede uit contactpunten die door elke lidstaat kun
nen worden aangewezen. 

2. De raad van bestuur bestaat uit nationale vertegenwoordi
gers, met een voorzitter en een uitvoerend comité. 

3. Iedere lidstaat benoemt een nationale vertegenwoordiger. 
De nationale vertegenwoordiger wijst bij afwezigheid een ver
vanger aan. 

4. De voorzitter wordt benoemd uit de nationale vertegen
woordigers. 

5. Het uitvoerend comité staat onder leiding van de voor
zitter en bestaat verder uit maximaal zes leden van de raad van 
bestuur en een vertegenwoordiger aangewezen door de Com
missie. 

6. Het secretariaat wordt uitgerust met een staf van ten min
ste twee personen, maar niet meer dan drie (in voltijdequiva
lenten). De staf wordt verzorgd door een externe dienstverlener 
die door de Commissie wordt geselecteerd door middel van een 
aanbestedingsprocedure. 

Artikel 4 

Taken 

Het netwerk heeft met name de volgende taken: 

a) het vergemakkelijkt de samenwerking, de contacten en de 
uitwisseling van informatie en ervaring tussen actoren die 
werkzaam zijn op het gebied van criminaliteitspreventie; 

b) het verzamelt en evalueert wetenschappelijk gefundeerde in
formatie, waaronder goede praktijken voor bestaande acties 
inzake criminaliteitspreventie, en deelt deze mee; 

c) het organiseert conferenties, met name een jaarlijkse con
ferentie over beste praktijken, en andere activiteiten, waar
onder de jaarlijkse European Crime Prevention Award, ten
einde de doelstellingen van het netwerk te bereiken en de 
resultaten daarvan zo veel mogelijk te verspreiden; 

d) het stelt in voorkomend geval zijn expertise ter beschikking 
van de Raad en de Commissie; 

e) het brengt via de raad van bestuur elk jaar aan de Raad 
verslag uit over zijn werkzaamheden; 

f) het ontwikkelt een werkprogramma dat gebaseerd is op een 
duidelijk omschreven strategie die rekening houdt met de 
herkenning van en de reactie op van belang zijnde vormen 
van criminaliteitsdreiging, en zorgt ervoor dat dit pro
gramma uitgevoerd wordt. 

Artikel 5 

Uitwisseling van informatie 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken: 

a) kiest het netwerk voor een multidisciplinaire aanpak; 

b) houdt het netwerk via de nationale vertegenwoordigers en de 
contactpunten nauw contact met de instanties voor crimina
liteitspreventie, lokale autoriteiten, lokale partnerschappen en 
de civiele samenleving, alsmede met onderzoekinstellingen 
en niet-gouvernementele organisaties in de lidstaten; 

c) zet het netwerk zijn eigen internetsite op, waarop zijn peri
odieke verslagen worden geplaatst, alsmede alle andere nut
tige informatie, met name een overzicht van beste praktijken, 
en onderhoudt het deze; 

d) streeft het netwerk ernaar dat de resultaten van de in het 
kader van programma's van de Unie gefinancierde projecten 
die voor criminaliteitspreventie van belang zijn, worden ge
bruikt en verspreid. 

Artikel 6 

Verantwoordelijkheden 

1. Het uitvoerend comité is belast met het ontwikkelen van 
de strategie van het netwerk, die ter goedkeuring aan de raad 
van bestuur wordt voorgelegd. 

2. De rol van de raad van bestuur is onder meer: 

a) te zorgen voor de goede werking van het netwerk, overeen
komstig dit Besluit; 

b) de strategie van het netwerk te bepalen, die bijdraagt tot de 
ontwikkeling van criminaliteitspreventie op het niveau van 
de Unie; 

c) te zorgen voor de vaststelling en de uitvoering van het pro
gramma van het netwerk; 

d) jaarlijks een verslag over de activiteiten van het netwerk aan 
te nemen. 

3. De raad van bestuur stelt bij eenparig besluit zijn regle
ment van orde vast dat onder meer bepalingen bevat over de 
aanwijzing van de voorzitter en van de leden van het uitvoerend 
comité, de regelingen voor de besluitvorming van de raad van 
bestuur, de taalregeling en de administratieve regelingen voor de 
samenwerking met andere entiteiten, als bedoeld in artikel 8. 

4. Het secretariaat ondersteunt het bestuur. Het heeft de vol
gende taken: 

a) het verlenen van administratieve en algemene ondersteuning 
bij de voorbereiding van vergaderingen, seminars en con
ferenties, het opstellen van het jaarverslag en het werkpro
gramma, het ondersteunen van de uitvoering van het werk
programma en het vervullen van de functie van aanspreek
punt voor communicatie met de leden van het netwerk;
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b) te voorzien in analyse en ondersteuning met het oog op het 
signaleren van lopende onderzoeksactiviteiten op het gebied 
van criminaliteitspreventie en verwante informatie die van 
nut kan zijn voor het netwerk; 

c) het dragen van de algehele verantwoordelijkheid voor de 
hosting, de ontwikkeling en het onderhoud van de website 
van het netwerk. 

De raad van bestuur stelt de draagwijdte van de aan het secre
tariaat toevertrouwde taken vast en bepaalt samen met de Com
missie de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende personeels
behoeften van het secretariaat. 

5. De nationale vertegenwoordigers zijn belast met het pro
moten van de activiteiten van het netwerk op nationaal en 
lokaal niveau en met het vergemakkelijken van de verstrekking, 
het onderhoud en de uitwisseling van materiaal inzake crimina
liteitspreventie tussen de lidstaat die zij vertegenwoordigen en 
het netwerk. 

6. De nationale vertegenwoordigers worden bij het uitwisse
len van nationale informatie inzake criminaliteitspreventie en 
deskundigheid binnen het netwerk ondersteund door contact
punten. 

7. Het secretariaat rapporteert aan en staat onder toezicht 
van de voorzitter en het uitvoerend comité, conform het samen 
met de Commissie vastgestelde communicatieprotocol. 

8. Het secretariaat en zijn activiteiten worden gefinancierd uit 
de algemene begroting van de Europese Unie. 

Artikel 7 

Vergaderingen van de raad van bestuur 

De raad van bestuur komt ten minste ieder half jaar bijeen in 
Brussel, onder auspiciën van de Commissie en op uitnodiging 
van de voorzitter. 

Artikel 8 

Samenwerking met andere entiteiten 

Het netwerk kan samenwerken met andere entiteiten die be
voegd zijn op het gebied van criminaliteitspreventie, wanneer 
dit nuttig is voor het bereiken van de doelstellingen van het 
netwerk. 

Artikel 9 

Evaluatie 

De Raad evalueert uiterlijk 7 juli 2012 de werkzaamheden van 
het netwerk. 

Artikel 10 

Intrekking 

Besluit 2001/427/JBZ wordt ingetrokken. 

Artikel 11 

Vankrachtwording 

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt 
aangenomen. 

Gedaan te Brussel, … 

Voor de Raad 
De voorzitter 

…
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