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1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid 

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen 

van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen 

belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op 

welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?  

Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, 

huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als 

commissaris? 

Hoewel ik ben aangewezen in zeer bijzondere omstandigheden, die we allemaal kennen, meen 

ik over uitgebreide relevante ervaring te beschikken, zowel in het vakgebied waarvoor ik 

verantwoordelijk zou zijn, als om het Europees algemeen belang te bevorderen. Ik ben zeer 

gemotiveerd om commissaris voor de Veiligheidsunie te worden. Dat beleidsgebied is van 

cruciaal belang voor de burgers van de EU en op dat gebied moeten we voltijds werken aan de 

versterking van onze strijd tegen terroristen en tegen de middelen die hen ondersteunen, en 

van onze capaciteit om andere bedreigingen voor de veiligheid te bestrijden, en om 

tegelijkertijd in de hele Unie onze verdediging te versterken en onze veerkracht te vergroten. 

Als lid van het College zou ik niet alleen verantwoordelijk zijn voor het behalen van 

resultaten en ondersteuning op dit cruciale gebied, maar zou ik ook een rol hebben in de 

uitvoering van de bredere strategische agenda van de Commissie samen met mijn toekomstige 

collega’s.  

Met betrekking tot mijn kwalificaties en ervaring zou ik drie punten willen vermelden: 

- ten eerste ben ik er trots op Brit te zijn en ben ik er trots op Europeaan te zijn. Ik zie geen 

tegenstrijdigheid tussen beide. Ik ben van mening dat er voor de EU een belangrijke rol is 

weggelegd op de beleidsgebieden die onder deze portefeuille vallen, waarop meer moet 

worden gedaan op Europees niveau om de transnationale bedreiging en de toeleveringsketens 

van de georganiseerde misdaad en het terrorisme aan te pakken, teneinde de inspanningen van 

de nationale autoriteiten verder te versterken. Mijn landgenoten hebben op 23 juni besloten 



om de Europese Unie te verlaten en we moeten deze keuze respecteren. Er zullen echter 

gemeenschappelijke uitdagingen blijven bestaan, waarvoor nog altijd nauw zal moeten 

worden samengewerkt. 

- ten tweede blijkt mijn inzet voor Europa uit mijn loopbaankeuzes. Voor elke functie 

waarvan ik het geluk heb gehad ze te mogen uitoefenen, heb ik bewust gekozen, en werken 

aan Europese kwesties vormt de rode draad in mijn loopbaan. Ik ben gedurende mijn hele 

loopbaan als overheidsfunctionaris actief geweest en ik geloof sterk in de waarden en 

verantwoordelijkheden van de openbare dienst. Ik heb de gelegenheid gehad om te werken 

aan een breed scala van Europese kwesties, met name op het gebied van buitenlandse zaken, - 

en vanuit verschillende invalshoeken - in bilaterale ambassades in Dublin en Parijs, tijdens 

onderhandelingen in de Raad, als kabinetschef van twee commissarissen en als hoogste 

ambtenaar verantwoordelijk voor Europese aangelegenheden in het Britse ministerie van 

Buitenlandse Zaken.  

- ten derde en ten slotte moet mijn beroepservaring mij in staat stellen om er stevig tegen aan 

te gaan als commissaris bevoegd voor de Veiligheidsunie. In veel van mijn functies heb ik 

soortgelijke kwesties behandeld, meest recentelijk in de zeer bijzondere omstandigheden van 

Noord-Ierland, als Britse ambassadeur in Ierland en vervolgens als directeur-generaal van het 

ministerie voor Noord-Ierland, waar ik met eigen ogen heb kunnen zien wat er kan worden 

gedaan om de veiligheid van landen te verbeteren, hoe de grondrechten de vorderingen voor 

meer veiligheid schragen, en dat het aanpakken van het dissidente terrorisme een 

voortdurende uitdaging is.  

Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe functie die voorzitter Juncker in het leven heeft 

geroepen, op een cruciaal moment komt. Onze burgers verwachten terecht dat de EU zorgt 

voor veiligheid. Uit een recente Eurobarometer-enquête is gebleken dat terrorisme de grootste 

zorg van burgers is. In de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker voor deze Commissie 

wordt grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme als een van de belangrijkste 

actiegebieden vermeld: "We moeten [...] terrorisme bestrijden en radicalisering tegengaan, 

telkens met inachtneming van de grondrechten - zoals procedurele rechten en de bescherming 

van persoonsgegevens - en onze fundamentele waarden." 

Er zijn twee jaar verstreken sinds de vaststelling van die beleidslijnen en de Commissie heeft 

zich ingezet om nauwere samenwerking en betere systemen te stimuleren. Sindsdien is de 

wereld echter veel veranderd – en niet in positieve zin - en hebben op Europese bodem steeds 

meer aanslagen plaatsgevonden. Nooit was de noodzaak om de Europese veiligheidsagenda 

volledig uit te voeren en het pad te effenen voor een echte en doeltreffende Veiligheidsunie 

dringender of belangrijker dan nu. Daaraan zal ik, als ik benoemd word, mijn tijd en 

deskundigheid besteden om resultaten te helpen boeken ten bate van alle burgers van de EU. 

Ik ben mij ten volle bewust van het feit dat ik, wanneer mijn benoeming wordt bevestigd, 

mijn functie onafhankelijk moet uitoefenen en dat ook zichtbaar onafhankelijk moet doen. Ik 

zal de eed afleggen en die ten volle eerbiedigen. Ik zal mij ook houden aan de hoogste 

ethische normen die in artikel 17, lid 3, VEU, artikel 245 VWEU, de Gedragscode voor 

commissarissen en de relevante transparantieprocedures zijn vastgesteld. Overeenkomstig die 



Gedragscode heb ik mijn belangenverklaring opgesteld, die toegankelijk is voor het publiek. 

Ik beloof die te zullen aanpassen wanneer dat nodig is. Ik zal mezelf nooit in posities of 

situaties brengen die mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid of integriteit in het gedrang 

zouden kunnen brengen en ik zal de voorzitter van de Commissie onmiddellijk in kennis 

stellen van een eventuele situatie waarin sprake zou kunnen zijn van een belangenconflict bij 

de uitvoering van mijn taken. Wat de toekomst betreft, zou ik graag uw instemming krijgen 

voor deze functie en, als dat het geval is, zal ik mij volledig daarop concentreren. Ik heb er 

altijd naar gestreefd de hoogste integriteitsnormen voor openbaredienstverlening te handhaven 

en ik zal dat blijven doen. Ik beloof alle – bestaande en toekomstige - gedragsregels en 

ethische regels naar de geest en naar de letter na te leven. 

2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement  

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid 

verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw 

diensten? 

Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 

transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 

standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met 

betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op 

gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien? 

Als mijn benoeming als commissaris wordt bevestigd, zie ik mijn rol als die van lid van een 

team, in de geest van de nieuwe werkwijze die kenmerkend is voor de Commissie van 

voorzitter Juncker. Ik zal werken in overeenstemming met de methode die is uiteengezet in de 

opdrachtbrief die mij op 2 augustus is gezonden, en de commissaris voor Migratie, 

Binnenlandse Zaken en Burgerschap bijstaan, onder de leiding van de eerste vicevoorzitter die 

bevoegd is voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en 

het Handvest van de grondrechten, die de verantwoordelijke vicevoorzitter is op dit gebied. Ik 

hecht veel waarde aan het collegialiteitsbeginsel en zal ten volle samenwerken met de andere 

leden van het College en regelmatig aan het College verslag uitbrengen over de geboekte 

vooruitgang op de weg naar een echte en doeltreffende Veiligheidsunie.  

Ik zal worden bijgestaan door een taskforce die voortbouwt op de deskundigheid van het 

personeel in verschillende directoraten-generaal van de Commissie, onder toezicht van de 

directeur-generaal voor Binnenlandse Zaken. Naast de samenwerking met de commissaris 

voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap zal ik ook nauw samenwerken met 

verschillende andere commissarissen, onder wie de commissaris voor Klimaatactie en 

Energie, de commissaris voor Vervoer en de commissaris voor Digitale Economie en 

Samenleving, zoals in mijn opdrachtbrief is vermeld, om het pad te effenen naar een 

operationele Veiligheidsunie.   

In de politieke beleidslijnen van de voorzitter staat transparantie centraal in de prioriteit van 

democratische verandering. Dat komt ook tot uiting in de betrekkingen tussen de Commissie 

en het Parlement waarmee ik op transparante wijze zal samenwerken, met het voornemen een 



open, eerlijke en constructieve dialoog te voeren. 

Net als alle andere commissarissen zal ik overeenkomstig het Kaderakkoord de politieke 

verantwoordelijkheid nemen voor maatregelen op mijn beleidsgebied, onverminderd het 

beginsel dat de Commissie een college vormt. 

Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Parlement betreft, zal ik de 

bepalingen van het Kaderakkoord toepassen en er op mijn bevoegdheidsgebieden op toezien 

dat de Commissie gevolg geeft aan de parlementaire resoluties of verzoeken op grond van 

artikel 225 VWEU, binnen drie maanden nadat deze werden goedgekeurd.  

Het Parlement kan rekenen op mijn steun voor de volledige uitvoering van het beginsel van 

gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de toegang tot 

bijeenkomsten en informatie, overeenkomstig de bepalingen van het Kaderakkoord. 

Vragen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: 

3. Prioriteiten 

Wat zullen uw twee prioriteiten op het gebied van veiligheid zijn? 

Welke specifieke methode wilt u hanteren om ervoor te zorgen dat ten aanzien van deze 

twee prioriteiten resultaten worden behaald? 

Mijn routekaart wordt de mededeling van de Commissie van april 2016 "Uitvoering van de 

Europese veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding van een echte 

en doeltreffende Veiligheidsunie".  

Mijn doel zal zijn de klemtoon te leggen op de uitvoering van deze agenda met concrete 

operationele maatregelen wanneer EU-optreden effect kan hebben – om ervoor te zorgen dat 

we vooruitgang boeken op het terrein op de weg naar een doeltreffende Veiligheidsunie. Ik 

zal dit doen op een wijze die in overeenstemming is met en bijdraagt aan de grondrechten. 

Voor mij is het zeer duidelijk dat duurzame veiligheid gebaseerd moet zijn op de eerbiediging 

van de grondrechten. 

Een van mijn prioriteiten zal erin bestaan onze gemeenschappelijke strijd tegen het terrorisme 

en de georganiseerde criminaliteit, en tegen de middelen die hen ondersteunen, te versterken. 

Daarbij moet onder meer sterke nadruk worden gelegd op preventie: in de eerste plaats 

voorkomen dat mensen radicaliseren en terroristische propaganda en haatzaaiende uitlatingen 

tegengaan. Daarnaast zal een snel akkoord over de richtlijn inzake terrorismebestrijding ons 

helpen de zich verder ontwikkelende terreurdreiging aan te pakken door een kader te bieden 

dat helpt om de specifieke uitdagingen in verband met buitenlandse terroristische strijders aan 

te pakken. We moeten ook de toegang van terroristen tot financiering en vuurwapens en 

explosieven afsnijden. Daartoe moeten de bevoegde EU-agentschappen, en in het bijzonder 

Europol, een grotere rol spelen, beter samenwerken en de nationale autoriteiten doeltreffender 

ondersteunen bij hun operaties tegen terroristen en georganiseerde criminaliteit. 

Mijn tweede prioriteit zal zijn onze verdediging tegen terrorisme en georganiseerde 



criminaliteit te versterken, en onze veerkracht te vergroten. We moeten in de eerste plaats de 

nadruk leggen op uitvoering: de LIBE-commissie heeft een cruciale rol gespeeld bij de 

onderhandelingen over en het vinden van akkoorden over belangrijke wetgevingsvoorstellen, 

en deze moeten nu op het terrein worden uitgevoerd. We moeten ervoor zorgen dat kritieke 

infrastructuur en zachte doelwitten op adequate wijze worden beschermd. We moeten ook 

veel meer investeren in cyberbeveiliging. Het vergroten van onze veerkracht vereist ook dat 

de uitwisseling van informatie wordt verbeterd, en we moeten het totale landschap van IT-

systemen onder de loep nemen om na te gaan welke verbeteringen noodzakelijk zijn. 

Onderzoek op gebieden die verband houden met veiligheid kan eveneens de veerkracht 

vergroten. 

De bedreigingen waarmee de EU wordt geconfronteerd, hebben veel facetten en worden 

steeds diverser. De portefeuille Veiligheidsunie overkoepelt tal van sectoren en 

beleidsgebieden, met veel verschillende actoren op nationaal en EU-niveau. Ik zal mijn taken 

opnemen in een geest van samenwerking, en met de hele Commissie samenwerken om een 

beroep te kunnen doen op alle beschikbare deskundigheid, alsook met de lidstaten en vooral 

met het Europees Parlement. De hoogste mate van coördinatie en samenhangend teamwerk 

zal noodzakelijk zijn om concrete operationele maatregelen uit te voeren op de gebieden waar 

de EU echt een verschil kan maken in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde 

criminaliteit. 

 

4. Coördinatie  

Hoe ziet u uw betrekkingen met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken, gezien het feit dat voorzitter Junker in uw opdrachtbrief 

verduidelijkt dat "de vertegenwoordiging in het Europees Parlement en in de Raad met 

betrekking tot de veiligheidsunie in de regel de taak zal zijn van de commissaris voor 

Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, tenzij de eerste vicevoorzitter, in overleg 

met de commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, daar per geval 

anders over beslist"? 

Bent u bereid om desgevraagd deel te nemen aan een vragenuur met de LIBE-commissie 

om de uitvoering van uw prioriteiten te evalueren en relevante actuele vraagstukken te 

bespreken? 

Indien mijn benoeming als commissaris wordt bevestigd, zal de Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken uiteraard het middelpunt vormen van mijn nauwe 

samenwerking met het Europees Parlement over het belangrijke dossier van de 

Veiligheidsunie. De Commissie-Juncker is gebaseerd op samenhangend teamwerk om een 

reeks horizontale prioriteiten uit te voeren. De commissarissen werken in teams onder de 

leiding van een vicevoorzitter. De totstandbrenging van de Veiligheidsunie is hier een goed 

voorbeeld van en zal nauwe samenwerking met en ondersteuning voor de commissaris voor 

Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap vergen onder de leiding van de eerste 

vicevoorzitter die bevoegd is voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, 



Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten, maar ook samenwerking met een 

groot aantal andere commissarissen. Deze samenwerking zal bestaan uit regelmatige en 

systematische coördinatie tussen commissarissen en het werken in partnerschap met het 

Europees Parlement om de Veiligheidsunie tot stand te brengen.  

Het lijdt geen twijfel dat ik mezelf politiek verantwoordelijk acht tegenover het Parlement, 

aangezien alle commissarissen onder het Kaderakkoord vallen. Wanneer ik voor het 

Parlement moet verschijnen, zal ik bereid zijn om volledig en op transparante wijze met de 

LIBE-commissie en met de plenaire vergadering van het Parlement samen te werken 

overeenkomstig mijn opdrachtbrief die ik van voorzitter Juncker kreeg, zowel om te 

informeren en het beleid van de Commissie toe te lichten als om de standpunten te vernemen 

en te luisteren naar de zienswijzen van de Parlementsleden, waarvan ik hoop dat ik met velen 

van hen regelmatige en intensieve bilaterale contacten kan hebben.  

Ik ben bereid om, samen met de LIBE-commissie, na te denken over nuttige vormen van 

dialoog om met mij de prioriteiten en de vorderingen inzake de uitvoering van mijn 

portefeuille te evalueren of om actuele onderwerpen te bespreken, hetzij op ad-hocbasis, 

hetzij op een meer gestructureerde manier. 

5. Effectieve toepassing van de interne veiligheid van de EU 

Kunt u, om de belangrijkste kwesties in uw portefeuille te noemen, aangeven: 

- welke maatregelen u van plan bent te nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de 

vastgestelde veiligheidsgerelateerde EU-maatregelen correct, volledig en snel ten uitvoer 

leggen, waarbij u de bevoegdheden van de Commissie aanwendt om ervoor te zorgen dat 

de EU-wetgevingsinstrumenten volledig worden omgezet en uitgevoerd? Op welke 

manier wilt u de LIBE-commissie daarover informeren? 

- Bent u van mening dat de bestaande wetgevingsinstrumenten voldoende consistent zijn 

om de huidige uitdagingen aan te gaan, met name wat het delen van informatie betreft? 

Zo ja, kunt u dat aan de hand van recente voorbeelden nader toelichten? Zo nee, wat is 

uw strategie om de situatie te verhelpen? 

De terreurdreiging en de bedreigingen voor de veiligheid waarmee de EU wordt 

geconfronteerd, zijn grensoverschrijdend en bijzonder complex. Om deze doeltreffend aan te 

pakken, is een sterke betrokkenheid nodig van alle relevante actoren op EU- en nationaal 

niveau en moeten de verschillende actoren beter samenwerken.   

Ten eerste moet er doelbewust worden ingezet op de uitvoering van wat reeds is 

overeengekomen en moeten bestaande instrumenten ten volle worden benut. In dat verband 

ben ik van mening dat ons een aantal echte uitdagingen wachten met betrekking tot 

voorstellen waarover reeds overeenstemming is bereikt. Ik zal samenwerken met de nationale 

autoriteiten om na te gaan wat de belemmeringen voor implementatie zijn, en juridische 

bijstand, deskundigheid en, waar mogelijk, financiële steun bieden om de lidstaten te helpen 

die uitdagingen het hoofd te bieden. Dit zal met name relevant zijn voor de richtlijn inzake 

persoonsgegevens van passagiers, op grond waarvan de lidstaten passagiersinformatie-



eenheden moeten opzetten voor de verwerking en uitwisseling van gegevens. Ik zal de LIBE-

commissie regelmatig informeren over de voortgang bij de uitvoering en over wat er nog 

meer moet worden gedaan. 

Er zijn ook bestaande instrumenten die operationeel zijn, maar die niet altijd ten volle worden 

gebruikt (bv. het Schengeninformatiesysteem, de Interpoldatabank voor gestolen en verloren 

reisdocumenten). Ik zal willen zien wat kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat we het 

volledige potentieel van deze instrumenten benutten. Het kader van Prüm is een ander 

voorbeeld. Dat kan in aanzienlijke mate helpen bij de identificatie van criminelen die over de 

grenzen heen actief zijn, maar niet alle lidstaten hebben de nodige maatregelen genomen om 

het ten uitvoer te leggen.  

De Commissie kan de lidstaten daarin weliswaar ondersteunen, maar zij moeten het voortouw 

nemen. Ik denk dat de LIBE-commissie en de Commissie kunnen helpen om druk uit te 

oefenen voor een effectieve uitvoering. De herhaalde oproepen op politiek niveau tot het 

verbeteren van de samenwerking en de uitwisseling van informatie moeten op technisch en 

operationeel niveau in de praktijk worden gebracht. Ik beschouw het als mijn taak om de 

lidstaten en de nationale autoriteiten daarbij te helpen. 

Er kunnen ook momenten zijn waarop we verder moeten gaan om te zorgen voor een goede 

implementatie. De Commissie maakt gebruik van haar bevoegdheden uit hoofde van het 

Verdrag wanneer dat het geval is en zal dat blijven doen, en ik zal er niet voor terugschrikken 

om inbreukprocedures in te leiden wanneer dat nodig is.  

Wat mijn relatie met LIBE betreft: de Commissie informeert het Parlement regelmatig over 

het verloop van haar werkzaamheden op het gebied van de uitvoering van het EU-recht, met 

inbegrip van inbreuken. De diensten van de Commissie staan ter beschikking van de LIBE-

commissie en haar leden om informatie te verstrekken over onze werkzaamheden met 

betrekking tot de uitvoering van veiligheidsmaatregelen, evenwel zonder uit het oog te 

verliezen dat de vertrouwelijke aard van de inbreukprocedures moet worden geëerbiedigd.   

Wat mijn agenda betreft: mijn routekaart wordt de mededeling van 2016 over de 

Veiligheidsunie. Met name op het gebied van de uitwisseling van informatie is de eerste 

prioriteit ervoor te zorgen dat ten volle gebruik wordt gemaakt van de bestaande instrumenten 

(zie hierboven), en de algemene architectuur van informatiesystemen op het gebied van 

veiligheid te bekijken. De mededeling van de Commissie van 6 april 2016 wijst al op een 

aantal problemen die moeten worden aangepakt om optimaal te profiteren van de bestaande 

informatiesystemen. Willen de systemen een meerwaarde bieden en tegelijkertijd zorgen voor 

een passende bescherming van persoonsgegevens, moeten we ervoor zorgen dat de nationale 

autoriteiten deze systemen van kwalitatief hoogwaardige gegevens voorzien, dat de gegevens 

correct worden verwerkt, en dat deze systemen kwalitatief hoogwaardige informatie 

beschikbaar maken voor de bevoegde autoriteiten wanneer dat nodig is. In de mededeling 

wordt ook gewezen op lacunes die eventueel aanvullende informatiesystemen vereisen alsook 

op manieren om de interoperabiliteit tussen de bestaande systemen te garanderen. Indien mijn 

benoeming wordt bevestigd, zal het mijn taak zijn om deze problemen en lacunes aan te 

pakken, met volledige inachtneming van de grondrechten, met name het recht op 



gegevensbescherming. Om dat te kunnen doen, en om een basis te kunnen bieden voor 

toekomstige werkzaamheden ter verbetering van de interoperabiliteit van alle relevante 

informatiesystemen, heeft de Commissie een deskundigengroep op hoog niveau opgericht. De 

groep zal zich buigen over de juridische, technische en operationele aspecten van de 

verschillende opties om tot die interoperabiliteit te komen. Het zou ook mijn taak zijn om de 

werkzaamheden van deze groep aan te drijven, in volledige transparantie met de LIBE-

commissie, om ervoor te zorgen dat zijn bevindingen een goede basis vormen voor een 

gezamenlijke discussie met het Europees Parlement en de Raad over de volgende stappen. 

Mijn doel is in de Commissie en met het Europees Parlement en de Raad samen te werken aan 

een gezamenlijke strategie om de informatiesystemen voor veiligheid in de EU doeltreffender 

en efficiënter te maken. 


