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BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD EN VOOR JUSTITIE EN
VEILIGHEID
Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Den Haag, 22 juni 2018
Op 12 juni jl. hebben de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/
JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het verslag
schriftelijk overleg d.d. 25 mei 2018 over de stand van zaken ten aanzien
van toezeggingen op het terrein van uw ministerie gesproken over
toezegging T02382 inzake het informeren van de Kamer over het
definitieve eindresultaat van de onderhandelingen inzake het Europees
Openbaar Ministerie (EOM). De commissies hebben besloten deze
toezegging als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de
definitieve start van het EOM. De commissies hechten er daarenboven
belang aan voortdurend te worden geïnformeerd over eventuele
voortgang in de voorbereidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de
nadere invulling van functies en samenwerkingsafspraken voor het EOM.
De commissies geven er ter zake de voorkeur aan om halfjaarlijks per
separate brief integraal over de voortgang te worden geïnformeerd en
verzoeken u om medio september 2018 een eerste brief aan de Kamer te
doen toekomen.
In dit verband informeer ik u verder graag over een toezegging die is
geregistreerd naar aanleiding van uw brief d.d. 23 februari 2018.2
Toezegging T02573: Ik zeg u in dit verband graag toe dat ik u regelmatig op de hoogte zal houden van de voortgang van de voorbereidingen
voor de oprichting van het EOM. Ik zal dat in eerste aanleg zoveel mogelijk
doen op de reguliere informatiemomenten in relatie tot bijeenkomsten
van de JBZ-Raad, maar indien daar toe aanleiding toe is zeker ook ad
hoc.3
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Voor deze toezegging is de deadline – pro forma – gesteld op 1 januari
2019.
Tijdens het debat d.d. 3 april jl. over de voorgenomen deelname van
Nederland aan het EOM zijn verder nog de volgende twee toezeggingen
gedaan.4
1. Toezegging T02568: De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar
aanleiding van de vragen van de leden Duthler (VVD) en Postema
(PvdA), toe de Kamer tijdig te informeren wanneer zich de situatie gaat
voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het
EOM op de JBZ-agenda gaat komen.
2. Toezegging T02569: De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar
aanleiding van de vraag van het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer te
informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de
Nederlandse deelname aan het EOM.
Voor de volledigheid wordt tot slot verwezen naar de drie moties die naar
aanleiding van voornoemd debat door de Kamer zijn aangenomen op
17 april jl.5
1. de motie-Wezel (SP) c.s. over de gevolgen van deelname aan het
Europees Openbaar Ministerie voor de nationale FIOD/opsporings-,
vervolgings- en berechtingscapaciteit (Kamerstukken I, 33 709, AG);
2. de gewijzigde motie-Duthler (VVD) c.s. over de eventuele uitbreiding
van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie
(Kamerstukken I, 33 709, AI); en,
3. de motie-Duthler (VVD) c.s. over instemming met de voorgenomen
deelname aan het EOM (Kamerstukken I, 33 709, AJ).
De commissies zien de halfjaarrapportages ten aanzien van de voortgang
in het EOM-dossier met belangstelling tegemoet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel /
JBZ-Raad,
R.G.J. Dercksen
De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
A.W. Duthler
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