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1. De commissie bespreekt de geannoteerde agenda en de aanvullende geannoteerde agenda 

voor de JBZ-Raad van 30 november en 1 december 2009 te Brussel. 

Met betrekking tot de ontwerpwetgeving waarop het instemmingsrecht van toepassing is, 

adviseert de commissie als volgt: 

 

Aan agendapunt 2p kan instemming worden verleend. 

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

Aan agendapunt 2w heeft de Eerste Kamer reeds instemming verleend op 3 november 

2009. 

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

Aan agendapunt B10 dient instemming te worden onthouden op formele gronden. 

Aan agendapunt B11 dient instemming te worden onthouden op formele gronden. 

Aan agendapunt B12 dient instemming te worden onthouden op formele gronden. 

Aan agendapunt GC3 dient instemming te worden onthouden op inhoudelijke gronden. In 

dit verband is relevant dat de Eerste Kamer een kritische houding aanneemt ten aanzien 

van de oprichting van nieuwe Europese (regelgevende) agentschappen en niet vaststaat 

dat oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van SIS II, VIS en 

EURODAC gewenst is. Ook zij gewezen op een brief van de commissie van 13 oktober 

2009 (kenmerk: KvD/BF/145101.U) over het wetgevingspakket betreffende de oprichting 

van dit agentschap, waarop nog geen antwoord is gekomen.1 Zonder beantwoording van 

de in de brief gestelde vragen kan niet worden ingestemd met de onder dit agendapunt 

genoemde ontwerpbesluiten. 

 

Ten aanzien van agendapunt B8 (Ontwerp-Raadsbesluit betreffende de toestemming tot 

ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten 

over de uitwisseling van banktransactie- gegevens ten behoeve van het Terrorist Finance 

Tracking Programme)2 besluit de commissie een brief aan de Minister van Justitie te sturen 

waarin om meer informatie ten aanzien van deze overeenkomst wordt gevraagd. In de 

brief zal in elk geval een toelichting worden gevraagd op de open normen van de 
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overeenkomst, zoals de definitie van ‘terrorisme’ en ‘privacy’ in de Verenigde Staten en de 

Europese Unie, en in het kader van de Verenigde Naties. Daarbij zal tevens worden 

gevraagd naar het niveau van privacybescherming in de Verenigde Staten in relatie tot de 

Europese privacyrichtlijn. Tenslotte zal om opheldering worden gevraagd over de wijze 

waarop en de rechtsgrondslag op basis waarvan tot nu toe informatie met de Verenigde 

Staten is gedeeld. 

 

2. De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 23 oktober 2009 te Luxemburg. 

Het lid Strik (GroenLinks) maakt enige opmerkingen over de Road Map voor procedurele 

waarborgen in strafprocedures.3 De commissie ziet momenteel geen aanleiding daarover 

een brief aan de regering te schrijven. 

 

3. De brief van de minister van Justitie van 2 november 2009 met een verslag over de 

voortgang van het project ECRIS wordt voor kennisgeving aangenomen.4 Wel wil de 

commissie graag in de loop van 2010 nader geïnformeerd worden over de voortgang van 

het project. 

 

4. De conceptbrief aan de minister van Justitie over het voorstel voor een Verordening 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging 

van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de 

instelling van een Europese erfrechtverklaring5 wordt vastgesteld. 

 

5. De commissie besluit haar positieve subsidiariteitsadvies ten aanzien van het voorstel voor 

een Verordening erfopvolging6 op 8 december 2009 aan de plenaire vergadering voor te 

leggen. Dit om afstemming met het oordeel van de Tweede Kamer mogelijk te maken. 

 

6. Binnen de commissie bestaat vooralsnog geen behoefte aan het houden van een 

beleidsdebat in 2010. Wanneer het Verdrag van Lissabon enige maanden in werking is kan 

dit weer aan de orde gesteld worden. 

 

7. Tijdens de rondvraag verzoekt het lid Strik (GroenLinks) de staf bij het Ministerie van 

Justitie te rappelleren in verband met het uitblijven van antwoord op vragen van de 

fracties van GroenLinks, SP, PvdA, D66 en de fractie-Yildirim over het EU-asielpakket.7 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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