
23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

30 881 Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk
België, de Bondsrepubliek Duitsland, het
Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake
de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding
van het terrorisme, de grensoverschrijdende
criminaliteit en de illegale migratie (Trb. 2005,
197)

DF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 14 mei 2008

De Kamer heeft tijdens haar vergadering van 26 februari 2008, op advies
van de commissie voor de JBZ-Raad, positief besloten ten aanzien van het
verzoek van de regering d.d. 14 februari 2008 om instemming te verlenen
aan de integratie van het Verdrag van Prüm in het Europese rechtskader1.
In de vaste commissie voor de JBZ-Raad2 rees bij de bespreking van het
verzoek een vraag, die niet in de weg stond aan de instemming met het
voorstel, welke in een brief van 26 februari 2008 aan de minister van
Justitie is voorgelegd. De minister heeft hierop bij brief van 28 april 2008
gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de commissie,
Van Dooren

1 Zie Kamerstuk 23 490, CS en dossier 2.3.180
op www.europapoort.nl.
2 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Van de Beeten
(CDA), Broekers-Knol (VVD), De Graaf (VVD),
Kox (SP), (voorzitter), Essers (CDA), Meurs
(PvdA), Eigeman (PvdA), Engels (D66),
Franken (CDA), (vice-voorzitter), Van Kappen
(VVD), Peters (SP), K.G. de Vries (PvdA),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Reuten (SP),
Koffeman (PvdD), Böhler (GL), Van Bijsterveld
(CDA), Strik (GL), Lagerwerf-Vergunst (CU),
Duthler (VVD), Vliegenthart (SP), Kuiper (CU),
Yildirim en (Fractie-Yildirim).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Den Haag, 26 februari 2008

Op 14 februari 2008 ontving de Eerste Kamer het verzoek van de regering
om instemming te verlenen aan de integratie van het Verdrag van Prüm in
het Europese rechtskader. De Kamer heeft over dit verzoek in haar verga-
dering van heden, op advies van de commissie voor de JBZ-Raad, een
positief oordeel geveld.

In relatie tot het instemmingsbesluit is in de commissie voor de JBZ-Raad
nogmaals gesproken over de inhoud van het Verdrag van Prüm, en dan
met name de uitwisseling van DNA-gegevens. De directe aanleiding hier-
voor is de berichtgeving in onder meer NRC Handelsblad van 21 februari
jl. over het zoekraken van een cd-rom met dna-gegevens van vierduizend
verdachten van misdrijven. De commissie voor de JBZ-Raad is in de
veronderstelling dat nu juist het Verdrag van Prüm is bedoeld om het
beschikbaarstellen van dergelijke informatie mogelijk te maken. De
commissie vraagt zich dan ook af op welke grondslag de DNA-gegevens
aan Groot-Brittanië zijn verstrekt, temeer daar het Verenigd Koninkrijk
geen partij is bij het Verdrag van Prüm.

De leden van de commissie zien uw reactie op hun vragen en de bericht-
geving in de media met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal,
M. J. M. Kox
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2008

Op 28 februari ontving ik de brief met betrekking tot het zoekraken van
DNA-materiaal door de Engelse autoriteiten van de commissie voor de
JBZ-raad, waarin de commissie zich afvraagt op welke grondslag de
DNA-gegevens aan het Verenigd Koninkrijk verstrekt zijn, temeer daar het
Verenigd Koninkrijk geen partij is bij het Verdrag van Prüm.

De verstrekking van profielen aan het Verenigd Koninkrijk was in het kader
van een eenmalig project, dat gericht was op de rechtshandhaving. De
geselecteerde profielen hadden betrekking op zware en grens-
overschrijdende criminaliteit, waaronder ernstige gewelds- en zeden-
zaken. Zoals ik tijdens de behandeling van het Kaderbesluit bescherming
persoonsgegevens op 26 februari 2008 al aangaf is de verstrekking geba-
seerd op rechtshulp tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, meer
specifiek op grond van artikel 7 van de Overeenkomst, door de Raad vast-
gesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen
lidstaten van de Europese Unie (ook wel de EU-rechtshulpovereenkomst
genoemd) en artikel 15, tweede lid, onder a, van het Besluit
DNA-onderzoek in strafzaken.

Door de incorporatie van het Prümverdrag in de EU is een dergelijk
project na de inwerkingtreding van de bepalingen in het Prüm-
Raadsbesluit inzake de uitwisseling van DNA-profielen niet meer nodig.

De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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