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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

 
 
 
 
Datum  26 januari 2009 
Onderwerp JBZ/verzoek om instemming inzake het ontwerp-besluit van de 

Raad betreffende de oprichting van het Europees Strafregister 
Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van 
Kaderbesluit 2008/…/JBZ 

   
   
 
 
 
 
 
 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Tijdens de bijeenkomst van de JBZ-Raad van 24 oktober 20081 is politieke 
overeenstemming bereikt over het ontwerp-besluit van de Raad betreffende de 
oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) 
overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2008/…/JBZ (kaderbesluit inzake de 
organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister 
tussen de lidstaten). Dit besluit heeft als doel genoemd kaderbesluit 2008/…/JBZ  
-dat eerder aan uw Kamer is voorgelegd2- uit te voeren teneinde een 
geautomatiseerd systeem voor de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke 
veroordelingen tussen de lidstaten op te bouwen en te ontwikkelen. 
 
Uw Kamer heeft destijds instemming onthouden ten aanzien van dit  
ontwerp-besluit op formele gronden. Nederland heeft derhalve  
in de Raad een parlementair voorbehoud terzake aangetekend. 
 
Inmiddels is het officiële document in de Nederlandse vertaling betreffende  
genoemd kaderbesluit beschikbaar. Het document treft u in de bijlage van  
deze brief aan.  
 

                                                 
1 Zie voor de geannoteerde agenda, de aanvullende geannoteerde agenda en het verslag van deze bijeenkomst 

  van de Raad, 23 490 nrs. 522, 525 en 530.  
2 Zie mijn brief aan de voorzitter van uw Kamer met het verzoek om instemming m.b.t. dit ontwerp- 

  kaderbesluit, kenmerk 5583622/09/DEIA d.d. 20 januari 2009. 
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Het voorzitterschap is voornemens om mogelijk tijdens de bijeenkomst van de 
Raad op 26 en 27 februari a.s. het voorstel voor een besluit betreffende de 
oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) 
overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2008/…/JBZ ter besluitvorming als  
A-punt voor te leggen aan de Raad. 
 
Graag verneem ik of Uw Kamer instemming kan verlenen aan bovengenoemd 
ontwerp-besluit.  
  
 
 
De Minister van Justitie, 
 
 


