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AF/CE/CH/FRAUDE/nl 2 

 

De gevolmachtigden van 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE REPUBLIEK TSJECHIË, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

IERLAND, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 
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AF/CE/CH/FRAUDE/nl 3 

 

DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

 

DE REPUBLIEK MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOWAKIJE, 
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AF/CE/CH/FRAUDE/nl 4 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, 

 

 enerzijds, en  

 

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT, 

 

 anderzijds, 

 

bijeen te Luxemburg op 26 oktober 2004 ter gelegenheid van de ondertekening van de 

overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en 

de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun 

financiële belangen schaden, hebben hun goedkeuring gehecht aan de volgende, aan deze slotakte 

gehechte gemeenschappelijke verklaringen: 

 

1. Gemeenschappelijke verklaring betreffende het witwassen, 

 

2. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de samenwerking van de Zwitserse Bondsstaat 

met Eurojust en, indien mogelijk, met het Europees justitieel netwerk. 
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AF/CE/CH/FRAUDE/nl 5 

Bovendien hebben de gevolmachtigden van de lidstaten van de EG en die van de Gemeenschap 

alsmede de gevolmachtigden van de Zwitserse Bondsstaat hun instemming betuigd met het aan 

deze slotakte gehechte procesverbaal van overeenkomst van de onderhandelingen. Het 

proces-verbaal van overeenkomst is bindend. 
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AF/CE/CH/FRAUDE/DC/nl 1 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE HET WITWASSEN 

 

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat artikel 2, lid 3, van de overeenkomst voor 

samenwerking met betrekking tot de bestrijding van het witwassen ook voorafgaande feiten omvat 

die belastingfraude of professionele smokkel naar Zwitsers recht vormen. De in het kader van een 

verzoek inzake witwassen ontvangen inlichtingen kunnen worden gebruikt in witwasprocedures, 

behalve in procedures tegen Zwitserse onderdanen indien alle relevante handelingen in verband met 

het delict uitsluitend in Zwitserland werden begaan. 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE SAMENWERKING VAN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT MET 

EUROJUST EN, INDIEN MOGELIJK, MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK 

 

De overeenkomstsluitende partijen nemen kennis van de wens van de Zwitserse Bondsstaat om de 

mogelijkheid te kunnen onderzoeken van een deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan de 

werkzaamheden van Eurojust en, indien mogelijk, van het Europees justitieel netwerk. 

 

 

_______________ 
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AF/CE/CH/FRAUDE/PV/nl 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAAL VAN OVEREENKOMST 

VAN DE ONDERHANDELINGEN OVER DE OVEREENKOMST 

VOOR SAMENWERKING 

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, 

EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT, ANDERZIJDS, 

TER BESTRIJDING VAN FRAUDE EN ALLE ANDERE ILLEGALE ACTIVITEITEN 

DIE HUN FINANCIËLE BELANGEN SCHADEN 
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AF/CE/CH/FRAUDE/PV/nl 2 

 

De overeenkomstsluitende partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

Ad artikel 2, lid 1, onder a) 

 

de begrippen “fraude en andere illegale activiteiten” omvatten tevens smokkel, corruptie en het 

witwassen van de opbrengsten van de onder deze overeenkomst vallende activiteiten, onder 

voorbehoud van artikel 2, lid 3; 

 

bij het begrip “goederenhandel die in strijd is met de douane- en landbouwwetgeving” speelt het 

geen rol of de goederen al dan niet langs het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende 

partij gaan (vertrek, bestemming of doorvoer); 

 

bij het begrip “handel die in strijd is met de belastingwetgeving op het gebied van de belasting over 

de toegevoegde waarde, bijzondere verbruiksbelastingen en accijnzen” speelt het geen rol of de 

goederen of diensten al dan niet langs het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij 

gaan (vertrek, bestemming of doorvoer); 

 

Ad artikel 15, lid 2 

 

het begrip “onderzoeksmiddel” omvat het verhoor van personen, het bezoeken en doorzoeken van 

gebouwen en vervoermiddelen, het kopiëren van documenten, het verzoek om inlichtingen en de 

inbeslagneming van voorwerpen, documenten en waarden; 

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil)8 von 9



AF/CE/CH/FRAUDE/PV/nl 3 

 

Ad artikel 16, lid 2, tweede alinea 

 

op grond van deze alinea kan aan de aanwezigen ook de toestemming worden verleend om vragen 

te stellen en onderzoeksmaatregelen voor te stellen; 

 

Ad artikel 25, lid 2 

 

het begrip multilaterale overeenkomsten tussen de overeenkomstsluitende partijen, omvat ook, na 

de inwerkingtreding ervan, de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap 

en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de wijze waarop de Zwitserse Bondsstaat wordt betrokken 

bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis; 

 

Ad artikel 35, lid 1 

 

onder “verzoek om rechtshulp” wordt tevens verstaan het verstrekken van inlichtingen en 

bewijsmateriaal aan de autoriteit van de verzoekende overeenkomstsluitende partij; 

 

Ad artikel 43 

 

de Europese Commissie deelt uiterlijk bij de ondertekening van de overeenkomst een indicatieve 

lijst mee van grondgebieden waar deze overeenkomst van toepassing is. 

 

 

____________________ 
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