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Geachte heer Hirsch Ballin, 

 

In haar vergadering van 25 november jl. heeft de commissie voor de JBZ-Raad gesproken 

over de (aanvullende) geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 27 en 28 november 

2008. Zoals al aangekondigd in de brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met de 

instemmingsbesluiten voor deze Raad1, hebben de leden van de commissie naar aanleiding 

van verschillende geagendeerde ontwerpbesluiten nog een aantal vragen. Deze leg ik bij 

deze graag aan u voor. 

 

Kaderbesluit betreffende de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen  

Het genoemde kaderbesluit beoogt de bestaande procedures omtrent de tenuitvoerlegging 

van verstekvonnissen in verschillende Europese regelingen (meer) gelijk te trekken. De 

Nederlandse regering heeft inmiddels aangegeven met de voorliggende tekst te kunnen 
instemmen. In februari 2008 heeft de staatssecretaris van Justitie te kennen gegeven de 

op dat moment op tafel liggende tekst verder te willen vereenvoudigen, mede om 

onbedoelde harmonisatie te voorkomen. Graag vernemen de leden van de commissie of en 

zo ja op welke punten deze vereenvoudigingen zijn bereikt.  

 

Besluit betreffende het Europees justitieel netwerk (EJN) 

Het besluit betreffende het EJN is voor zover de leden vna de commissie kunnen nagaan 

enkel inhoudelijk besproken in de (ambtelijke) raadswerkgroepen. De exacte inzet van de 

Nederlandse regering op dit dossier is daarom lastig na te gaan. Graag zouden de leden 

van de commissie alsnog vernemen wat de exacte rol zal zijn van het EJN binnen Eurojust, 

als ook welke specifieke nieuwe bevoegdheden voor het netwerk en zijn leden worden 

gecreëerd. 

 

Besluit inzake het versterken van Eurojust 

De leden van de commissie hebben kennisgenomen van de tekst van het nu voorliggende 
compromis. Zij verzoeken de regering in te gaan op het niveau van gegevensbescherming 

dat door Eurojust zal moeten worden toegepast, zowel bij intern gebruik van informatie als 

bij de uitwisseling met derde partijen. Daarnaast vernemen de leden graag uw visie op de 
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mogelijkheden voor parlementaire controle op Eurojust in het algemeen en op de rol van 

de nationale leden in het bijzonder.  

 

Kaderbesluit betreffende het Europees surveillancebevel 

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat nog een tweetal knelpunten op tafel ligt, vooraleer 

tot overeenstemming in de Raad kan worden gekomen. De leden van de commissie menen 

hieruit af te kunnen leiden dat het eerdere bezwaar van de regering dat de door de 

Europese Commissie veronderstelde problematiek en het gevonden middel wellicht niet in 

verhouding tot elkaar staan, zou zijn weggenomen. Kan de regering dit toelichten? De 

leden vragen voorts of een afdoende regeling is getroffen voor de kosten die de uitvoering 

van het voorliggende kaderbesluit met zich meebrengt. 

 

De leden van de commissie zien de reactie van de regering op bovenstaande vragen en 

opmerkingen met belangsteling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
M.J.M. Kox 

Voorzitter van de commissie voor de JBZ-Raad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eensluidende brief is verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

de staatssecretaris van Justitie 


