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Geachte heer Opstelten, 

 

 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft het voorstel voor een verordening 

betreffende het agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het ge-

bied van rechtshandhaving (Europol) besproken.1 De commissie wenst u graag in kennis te stel-

len van de brief d.d. 8 oktober 2013 aan de Europese Commissie gericht in het kader van de 

politieke dialoog, met vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de VVD en het 

CDA. De leden van de PvdA en van D66 hebben zich hierbij aangesloten. Deze brief is als bij-

lage toegevoegd.  

De leden van de fractie van de PvdA hebben daarnaast nog enkele vragen aan de regering be-

treffende het voorstel voor een Europolverordening. De leden van de fracties van D66 en 

GroenLinks sluiten zich hierbij aan. 

 

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisgenomen van de ont-

werpverordening voor een nieuw Europol, op grond waarvan het huidige Europol en de Europese 

Politieacademie CEPOL zullen worden samengevoegd. Zij achten dit logisch voortvloeien uit 

hetgeen in het Verdrag van Lissabon is overeengekomen en menen dat de nieuwe inrichting van 

Europol ook kan bijdragen aan meer doeltreffende politiesamenwerking in Europa. Zij hebben 

nog de volgende vragen. 

 

Allereerst vragen de leden van de fractie van de PvdA de regering wat de gevolgen van de ver-

ordening voor het Nederlandse politieapparaat zijn, nu het BNC-fiche d.d. 24 mei 2013 aankon-

digt dat deze nog zorgvuldig in beeld zullen worden gebracht. Heeft de regering deze impact-

analyse inmiddels verricht en zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Welke gevolgen heeft de ver-

sterkte verplichting tot samenwerking voor de ruimte voor nationale prioritering en de daarvoor 

beschikbare politiecapaciteit? 

                                                
1 Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 
2005/681/JBZ (COM(2013)173), d.d. 27 maart 2013. Zie voor de behandeling in de Eerste Kamer Edossier 
met nummer E130019 op www.europapoort.nl.   

http://www.europapoort.nl/
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Kan de regering de Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de komst van 

CEPOL naar Den Haag? Deze leden vragen de regering tevens naar een schatting van de daar-

mee gepaard gaande kosten voor Nederland alsmede de kansen op economisch vlak, waaronder 

werkgelegenheid. 

 

De verordening brengt nieuwe verplichtingen voor de lidstaten mee om relevante gegevens aan 

Europol te verstrekken voor de uitwisseling en analyse van informatie over georganiseerde cri-

minaliteit, terrorisme en andere vormen van zware grensoverschrijdende criminaliteit. De leden 

van de fractie van de PvdA vragen de regering of de regelingen van de verordening naar haar 

inschatting in voldoende mate in overeenstemming zijn met de thans in Nederland geldende 

waarborgen voor privacy- en gegevensbescherming. Deze leden roepen daarbij ook de aan-

staande toetreding van de Europese Unie tot het EVRM in herinnering. De leden van de fractie 

van de PvdA wachten met belangstelling de antwoorden af. 

 

De commissie ziet het antwoord graag tegemoet binnen vier weken na de dagtekening van 

deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Dr. G. ter Horst 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 

 

 


