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Geachte heer Šefčovič, 

 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal heeft zich gebogen over het 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.1 De leden van de 

fracties van de VVD2 en het CDA3 hebben in het kader van de politieke dialoog met de Europe-

se Commissie de volgende opmerkingen en vragen ten aanzien van het voorstel. De leden van 

de fracties van PvdA4 en D665 sluiten zich bij deze opmerkingen en vragen aan.  

 

Met de Nederlandse regering staan de leden van de fracties van de VVD en het CDA voorzichtig 

positief tegenover de algemene strekking van het voorstel. Tot nu toe zijn in de JBZ-raad de 

volgende zorgpunten opgebracht door de Nederlandse regering, welke door genoemde fracties 

worden gedeeld.  

 

1. In het voorgestelde artikel 35 van de Europolverordening wordt voorgeschreven dat de aan-

leverende lidstaat zelf zoveel mogelijk de juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte infor-

matie beoordeelt. Deze verplichting kan snel leiden tot een ongerechtvaardigde toename van 

administratieve lasten. Hoe denkt de Commissie dat zulks vermeden kan worden? 

 

2. Ten aanzien van de voorgestelde fusie tussen Europol en CEPOL stellen de leden van deze 

fracties vast dat de kwaliteit van het onderwijs minder goed is geborgd dan bij een zelfstandig 

agentschap. Het veel kleinere CEPOL zou ondergesneeuwd kunnen raken. Indien de fusie toch 

                                                
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. 
2 16 zetels in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
3 11 zetels in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
4 14 zetels in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
5 5 zetels in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.  
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doorgaat is het in ieder geval nodig dat er een transparante verdeling is van de bestuurlijke en 

organisatorische verantwoordelijkheden bij de operationele en de onderwijstaken van Europol. 

De aan het woord zijnde leden vragen de Europese Commissie om hierop een reactie te geven. 

 

3. In het voorgestelde artikel 36 wordt verwerking van persoonlijke gegevens over slachtoffers, 

getuigen, personen die geen verdachten zijn en minderjarigen verboden, tenzij strikt noodzake-

lijk. De leden van de fracties van de VVD en het CDA zijn van mening dat dit de effectiviteit van 

Europol kan belemmeren en vragen hierop een reactie van de Commissie. 

 

De genoemde fracties achten het overigens een goede zaak dat de juridische basis van Europol 

wordt aangepast aan het Verdrag van Lissabon door het werkterrein en de taken in een veror-

dening vast te leggen, Europol doeltreffender te maken en de rol van het Europees Parlement te 

versterken. 

 

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad kijkt met belangstelling uit naar de antwoor-

den van de Europese Commissie en ontvangt deze graag uiterlijk 3 maanden na dagtekening 

van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Dr. G. ter Horst 

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

 

 


