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1. De geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 16 en 17 juli 2009 geeft geen 

aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.  

 

2. Het verslag van de informele JBZ-Raad van 16 en 17 juli 2009 geeft geen aanleiding tot het 

plaatsen van opmerkingen.  

 

3. 32010 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad 

betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures 

(COM(2009)338def) 

 De commissie bespreekt het voorgelegde conceptadvies en adviseert de Kamer te kiezen 

voor optie b, waarbij reserves kenbaar worden gemaakt aan de Europese instellingen en het 

COSAC-secretariaat en de Nederlandse regering. De opvattingen van de Kamer zullen 

worden afgestemd met de Tweede Kamer om te bezien of mogelijk een gezamenlijke reactie 
verzonden kan worden. 

 

Aan de plenaire vergadering zal het volgende advies ter instemming worden voorgelegd. De 

commissie adviseert daarbij tevens de uitkomsten – zo mogelijk in samenwerking met de 

Tweede Kamer – ter kennis te brengen van de Europese instellingen, het COSAC-

secretariaat en de Nederlandse regering. 

 

De commissie is van mening dat artikel 31 lid 1 sub c van het EU-Verdrag voldoende 

rechtsgrondslag biedt voor het voorstel voor een kaderbesluit. Desondanks vraagt de 

Eerste Kamer de Commissie echter om een uitgebreidere motivering waaruit overtuigend 

blijkt dat het genoemde artikel de juiste rechtsgrondslag vormt; 

 

Ten aanzien van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit kan de commissie 

met enig voorbehoud instemmen. Zij wordt desondanks graag nader geïnformeerd  over 

de toegevoegde waarde van het kaderbesluit is ten opzichte van de bepalingen uit het 

EVRM en de daarop gebaseerde rechtspraak. De Commissie wordt vriendelijk verzocht aan 

dit vraagpunt een uitgebreidere motivering te wijden. Ook het standpunt van de 

Commissie dat sprake is van inconsistente toepassing van EVRM-bepalingen in de 
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lidstaten en dat dit probleem kan worden verholpen door het kaderbesluit behoeft meer 

toelichting. 

 
4. De commissie verzoekt de voorzitter de minister van Justitie schriftelijk om opheldering te 

vragen over de gang van zaken rondom de vaststelling van Verordening 664/2009/EG tot 

vaststelling van een procedure voor onderhandelingen over en de sluiting van 

overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 

de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake ouderlijke 

verantwoordelijkheid en inzake onderhoudsverplichtingen, en betreffende het toepasselijke 
recht op het gebied van onderhoudsverplichtingen zonder de vereiste instemming van de 

Eerste Kamer (dossier 3.2.38 op de Europapoort). 

 

5. Drie leden geven te kennen de hoorzitting over het Programma van Stockholm1 bij te zullen 

wonen. Een mondeling overleg met de JBZ-bewindslieden zal worden gehouden op 27 

okotber 2009, van 13.45 – 15.15 uur. Op 22 september 2009 zal worden besproken of 

er behoefte bestaat aan een schriftelijke gedachtenwisseling voorafgaand aan het 

mondelinge overleg.  

 

6. Mw. Haubrich zal deelnemen aan de JBZ-voorzittersconferentie op 11-12 oktober 2009 te 

Stockholm. 

 

7. De brief van de Staatssecretaris van Justitie van 31 augustus 2009 inzake beantwoording 

vragen over EU-asielpakket2 geeft de fractie van GroenLinks (mw. Strik) aanleiding tot het 

stellen van nadere vragen in commissieverband. Deze zullen op 22 september 2009 
worden voorgelegd aan de commissie. 

 

8. Op 7 september ontving de Eerste Kamer de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 

21 September 2009. Op de agenda staat één verzoek om instemming met een 

koninkrijkbindend besluit, te weten 2c.  

 

2c Voorstel voor wijziging van de begroting van de C.SIS installatie- en 

exploitatiekosten voor 2009 

 

 
De commissie adviseert de Kamer in dit stadium als volgt.  

Aan agendapunt 2c dient instemming te worden onthouden op formele gronden.  

 

 De bespreking van de geannoteerde agenda met bijlagen van de JBZ-Raad van 21 

september 2009 wordt aangehouden tot 22 september 2009. Naar verwachting kan dan 

ook de aanvullende geannoteerde agenda besproken worden. 

De commissie ontvangt ook graag het onderliggende verslag3 van de Europese Commissie 

bij de onder agendapunt 4 geagendeerde mededeling inzake richtsnoeren voor een betere 

                                                 
1  Dossier 1.0.31 op www.europapoort.nl  
2 Dossiers 2.1.28 en 2.1.29 op www.europapoort.nl  
3 Ondergebracht in dossier 2.2.8 op www.europapoort.nl 



 datum 9 september 2009 

 kenmerk /KvD/ 

 blad 3 

 

 

omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG over het recht van burgers van de Unie 

en hun familieleden om vrij te bewegen en te verblijven op het grondgebied van de 

lidstaten4. 

 

 

De griffier van de vaste commissie voor de JBZ-Raad, 
Kim van Dooren 

                                                 
4 Dossier 2.2.48 op www.europapoort.nl  


