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Nr. 526 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2008

In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie
(2008Z02703/2008D07591) om een actuele schets te geven van de bespre-
kingen in het kader van de zogenoemde Future Group of Justice over het
toekomstige JBZ-meerjarenprogramma, deel ik u het volgende mede.

Tijdens de bijeenkomst van de JBZ-Raad van 24 en 25 juli jl. zijn de
rapporten van de Future Group of Justice en de Future Group of Home
Affairs gepresenteerd. De werkzaamheden van beide groepen, die erop
zijn gericht om de Commissie en de lidstaten ideeën mee te geven voor
de discussie in het kader van de opstelling van een nieuw JBZ-meerjaren-
beleidskader voor de periode 2010–2014, in vervolg op het Haags
programma, zijn daarmee afgerond. Beide rapporten zijn met het verslag
van die bijeenkomst van de Raad aan de Kamer gezonden.1 Voor de
inhoudelijke contouren verwijs ik u naar deze documenten.

Zoals bekend, was Nederland geen lid van beide Future Groups. Wel is
door Nederland gebruikgemaakt van de mogelijkheid informeel inbreng te
leveren aan de gedachtevorming binnen beide groepen.2

De Commissie is voornemens in het voorjaar van 2009 een mededeling te
doen over de toekomst van de JBZ-samenwerking. Die mededeling zal de
basis zijn voor een nieuw JBZ-meerjarenbeleidsprogramma dat onder
voorzitterschap van Zweden in de tweede helft van 2009 geformuleerd zal
worden. Thans zijn de besprekingen hierover nog niet in gang gezet.
Het ligt in de bedoeling van de regering om een bijdrage te leveren aan de
discussie voor de opstelling van het nieuwe JBZ-programma. Zodra er ter
zake meer informatie beschikbaar is, zal de Kamer hiervan op de hoogte
worden gesteld.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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1 Zie 23 490, nr. 516.
2 Zie bijlage bij brief aan de voorzitter van de
Eerste Kamer d.d. 17 juni 2008, 23 490, DL.
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