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Geachte heer Opstelten,
De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) heeft in haar vergadering van
7 oktober 2014 uw brief van 1 oktober 2014 met de aanbieding van de geannoteerde agenda
van de JBZ-Raadsvergadering van 9-10 oktober 2014 en uw brief van 7 oktober 2014 met een
aanvulling op de geannoteerde agenda ten aanzien van het Europees Openbaar Ministerie besproken.1 Hierbij heeft zij de brief van de Commissie Meijers van 6 oktober 2014 met een reactie op de geannoteerde agenda betrokken.2 De commissie I&A/JBZ heeft over een drietal onderwerpen de volgende opmerkingen en vragen.
1. Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden
van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn3
Ten aanzien van de besprekingen over de onschuldpresumptie verwijst de commissie I&A/JBZ
naar de opmerkingen van de Commissie Meijers over de omkering van de bewijslast bij lichte
strafbare feiten, waarbij een verdachte de vermoedens die tegen hem bestaan niet langer zou
kunnen weerleggen. De Commissie Meijers merkt hierbij op dat deze omkering niet aansluit op
het Nederlandse systeem en dat uit EHRM-jurisprudentie blijkt dat bij uitzonderingen op de onschuldpresumptie steeds de rechten van de verdediging moeten worden geëerbiedigd.
De commissie I&A/JBZ verzoekt de regering dan ook om vooralsnog geen verdere medewerking
te verlenen aan het formuleren van deze uitzondering op de bewijslast. Daarnaast verneemt de
commissie graag van de regering hoe zij reageert op de kritiek van de Commissie Meijers ten
aanzien van het door Nederland ingenomen standpunt.
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Zie kamerstuknummer 32317.
Zie de Notitie CM1408 van de Commissie Meijers van 6 oktober 2014 ten behoeve van het Algemeen
Overleg van de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2014 over de JBZ-Raad 9
en 10 oktober 2014. Deze notitie is eveneens aan de Eerste Kamer ter kennis gebracht. De notitie is te
raadplegen op www.commissie-meijers.nl.
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2. Het voorstel tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie4
In uw brief van 7 oktober 2014 met een aanvulling ten aanzien van het agendapunt over het
Europees Openbaar Ministerie gaat u nader in op de in de JBZ-Raad geagendeerde vraag of het
Europees Openbaar Ministerie na zijn feitelijke totstandkoming zal gaan opereren als één en
dezelfde organisatie in relatie tot het grondgebied van alle deelnemende lidstaten. De regering
concludeert dat besprekingen op technisch niveau eerst moeten worden voortgezet, waarin ook
gezocht kan worden naar werkbare alternatieven voor justitiële samenwerking ten behoeve van
het Europees Openbaar Ministerie, alvorens hierover politieke besluitvorming mogelijk is. In de
brief concludeert de regering dat het op dit punt van belang is dat alle opties worden opengehouden. De commissie onderschrijft graag dit uitgangspunt van de regering.
De leden van de fracties van de VVD en van de PVV verzoeken de regering daarnaast om bij
deze besprekingen eveneens expliciet de optie open te houden dat er geen Europees Openbaar
Ministerie wordt opgericht.
Op 17 december 2013 hebben de vaste commissies I&A/JBZ en V&J een brief aan de regering
gericht met vragen over het voorstel tot oprichting van een Europees openbaar Ministerie. De
regering heeft hierop deels gereageerd bij brief van 17 januari 2014. Op de nog openstaande
vragen hebben de commissies tot nu toe nog geen reactie ontvangen. Gelet op de verdergaande
onderhandelingen over de oprichting en inrichting van een Europees Openbaar Ministerie verzoeken de commissies alsnog een beantwoording van de nog openstaande vragen te kunnen
ontvangen.
De commissie I&A/JBZ verneemt daarnaast ook graag de reactie van de regering op de opmerkingen die de Commissie Meijers heeft geformuleerd ten aanzien van het Europees Openbaar
Ministerie in haar brief van 6 oktober 2014.
3. Ten aanzien van de voorstellen inzake Slimme Grenzen5
De Commissie Meijers schrijft in haar brief van 6 oktober 2014 ten aanzien van de voorstellen
inzake Slimme Grenzen dat zij uit Raadsdocumenten opmaakt dat lidstaten het unaniem eens
zijn dat gegevens uit het Entry/Exit Systeem (EES) al vanaf de invoering van het systeem direct
raadpleegbaar moeten zijn voor strafrechtelijke autoriteiten en dat de standaard bewaartermijn
van reizigersgegevens omhoog wordt getrokken van zes maanden naar vijf jaar. De Commissie
Meijers vraagt zich daarbij af of het EES, zoals het nu beoogd wordt door de lidstaten, wel de
toets van het Europese Hof van Justitie zal doorstaan, mede gelet op het feit dat het Hof op 8
april 2014 Europese dataopslag in strijd met het Handvest van de Grondrechten heeft verklaard.
De commissie, met uitzondering van de leden van de PVV, verzoekt de regering dan ook in dit
dossier vooralsnog geen medewerking te verlenen aan verruiming van bewaartermijnen en afspraken betreffende gegevensuitwisseling. Daarnaast verneemt de commissie graag een reactie
van de regering op de kritiek van de Commissie Meijers in dezen en informeert de commissie
naar het actuele onderhandelingsstandpunt van de regering alsmede met welke argumenten de
regering dit standpunt onderbouwt.
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Zie edossier E130041 op www.europapoort.nl.
Zie edossier E130015, E130016 en E130017 op www.europapoort.nl.
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De commissie I&A/JBZ verzoekt de regering rekening te houden met bovenstaande opmerkingen bij de besprekingen in de JBZ-Raad op 9 en 10 oktober 2014. Zij ontvangt graag een reactie op haar vragen binnen vier weken na dagtekening van deze brief, waarna de commissie over
de in deze brief genoemde dossiers graag nader in overleg wil treden.
Een gelijkluidende brief is verzonden aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie.
Hoogachtend,

Dr. G. ter Horst
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad

