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weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de 

buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de 

voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 

1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Geachte voorzitter, 

Op 18 april 2017 deelde de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

(LIBE) de Commissie juridische zaken mee dat tijdens de momenteel lopende 

interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie 

van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van 

onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot 

vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 

(hierna "de EES-verordening") voorlopig is overeengekomen een van de in het voorstel van 

de Commissie vermelde rechtsgrondslagen, namelijk artikel 88, lid 2, onder a), VWEU, te 

schrappen. LIBE heeft op grond daarvan besloten om overeenkomstig artikel 39, lid 2, van 

het Reglement de Commissie juridische zaken te verzoeken de rechtsgrond van 

bovengenoemd voorstel te controleren, en met name de voorgestelde schrapping van artikel 

88, lid 2, onder a), VWEU. 

I – Achtergrond 

De voorgestelde EES-verordening voorziet in de invoering van een inreis-uitreissysteem voor 

de EU dat ten doel heeft vertragingen bij grenscontroles aan te pakken en tegelijkertijd i) de 

grenscontroles voor onderdanen van derde landen te verbeteren, ii) te zorgen voor 

systematische en betrouwbare identificatie van personen die de toegestane verblijfsduur 

hebben overschreden, en iii) de interne veiligheid en bestrijding van terrorisme en zware 

criminaliteit te versterken. Het nieuwe inreis-uitreissysteem is van toepassing op alle 

grensoverschrijdingen van onderdanen van derde landen die het Schengengebied bezoeken 

voor een kort verblijf (ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen), ongeacht of 

deze reizigers visumplichtig of niet-visumplichtig zijn, of op basis van een rondreisvisum 

(maximale geldigheidsduur één jaar). Met het systeem worden gegevens verzameld en inreis-

uitreisnotities geregistreerd met als doel zowel grensoverschrijding door bonafide reizigers te 

vergemakkelijken als overschrijding van de toegestane verblijfsduur beter te signaleren. Het 

EES zal tevens weigeringen van toegang registreren ten aanzien van onderdanen van derde 

landen op wie het systeem van toepassing is. Daarnaast krijgen rechtshandhavingsautoriteiten 

onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid onderzoek te doen in de databank met het oog 

op strafrechtelijke identificatie en het verzamelen van inlichtingen ter voorkoming van zware 

criminaliteit en terrorisme. 

 

II – De relevante Verdragsbepalingen 

In het voorstel van de Commissie worden artikel 77, lid 2, onder b) en d), VWEU juncto 

artikel 87, lid 2, onder a), VWEU en artikel 88, lid 2, onder a), VWEU van titel V "de ruimte 
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van vrijheid, veiligheid en recht" voorgesteld als rechtsgrondslagen. Deze artikelen luiden als 

volgt: 

Artikel 77 

(oud artikel 62 VEG) 

 

[...] 

2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de 

gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast voor: 

[…] 

b) de controles waaraan personen bij het overschrijden van de buitengrenzen worden 

onderworpen; 

[…] 

d) de geleidelijke invoering van een geïntegreerd systeem van beheer van de buitengrenzen; 

Artikel 87 

(oud artikel 30 VEU) 

 

[…] 

2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de 

gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast voor: 

a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie; 

[…] 

Artikel 88 

(oud artikel 30 VEU) 

 

[…] 

2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij 

verordeningen de structuur, de werking, het werkterrein en de taken van Europol vast. Deze 

taken kunnen het volgende omvatten: 

a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van informatie die met name 

door de autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of instanties worden verstrekt; 

[…] 

 

III – De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de 

keuze van de rechtsgrondslag 

Het Hof van Justitie beschouwt de keuze van de juiste rechtsgrondslag vanouds als een 
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kwestie van constitutioneel belang die een rol speelt als het gaat om de naleving van het 

beginsel van bevoegdheidstoedeling (artikel 5 VEU) en die bepalend is voor de aard en 

omvang van de bevoegdheid van de Unie1. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 

moet "de keuze van de rechtsgrondslag van een gemeenschapshandeling [...] berusten op 

objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met 

name het doel en de inhoud van de handeling"2. De keuze van een onjuiste rechtsgrondslag 

kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de desbetreffende handeling. 

Zonder betekenis in dit verband zijn de wens van een instelling om intensiever deel te nemen 

aan de vaststelling van een bepaalde handeling, de context waarbinnen de handeling is 

vastgesteld, of het werk dat op het werkterrein waaronder de handeling valt, op een andere 

grond is verricht3. 

Indien bij het onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of 

dat er sprake is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of 

voornaamste component, terwijl het andere doel of de andere component slechts van 

ondergeschikt belang is, moet die handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, 

namelijk die welke het hoofddoel of de voornaamste component vereist4. Indien een 

maatregel echter tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die 

onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn zonder dat de ene secundair en indirect is ten 

opzichte van de andere, moet deze handeling op de verschillende desbetreffende 

rechtsgrondslagen worden gebaseerd5, als de procedures die in de respectieve rechtsgronden 

zijn vastgesteld niet onverenigbaar zijn met het recht van het Europees Parlement en dat recht 

niet in het gedrang brengen6. 

IV – Doel en inhoud van de voorgestelde handeling 

Het doel van het voorstel, zo stelt de Commissie in de toelichting, is het opzetten van een 

centraal systeem voor samenwerking tussen de lidstaten, waarvoor een gemeenschappelijke 

architectuur en gemeenschappelijke regels noodzakelijk zijn. Daarnaast bevat het voorstel 

voorschriften inzake de controle aan de buitengrenzen en de toegang tot het systeem voor 

onder meer rechtshandhavingsdoeleinden, die voor alle lidstaten gelijk zijn. 

In overweging 9 staat vermeld dat het EES moet dienen ter verbetering van het beheer van de 

buitengrenzen, ter preventie van irreguliere immigratie en ter vereenvoudiging van het beheer 

van de migratiestromen. Volgens overweging 16 is het voor de bestrijding van terrorisme en 

andere ernstige strafbare feiten absoluut noodzakelijk dat de rechtshandhavingsinstanties over 

zo actueel mogelijke informatie beschikken om hun taken uit te voeren. Om die reden moeten 

de in het EES opgeslagen gegevens, onder de voorwaarden die in de verordening worden 

vastgesteld, toegankelijk zijn voor aangewezen autoriteiten van de lidstaten en de Europese 

Politiedienst (Europol). In overweging 17 wijst de Commissie op de sleutelrol van Europol bij 

                                                 
1 Advies 2/00 [2001], Jurispr. I-9713, par. 5. 
2 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, par. 5; Zaak C-411/06, 

Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585. 
3 Zaak C-269/97, Commissie/Raad, Jurispr. 2000, blz. I-2257, par. 44. 
4 Zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, par. 53; zaak C-490/10, Parlement/Raad, EU:C:2012:525, 

par. 45; zaak C-155/07, Parlement/Raad, Jurispr. 2008, blz. I-08103, par. 34. 
5 Zaak C-211/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-08913, par. 40; zaak C-178/03, Commissie/Parlement en 

Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, par. 43-56. 
6 Zaak C-300/89, Commissie/Raad ("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, par. 17-25; zaak C-268/94, 

Portugal/Raad, Jurispr. 1996, blz. I-6177. 
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de samenwerking tussen de instanties van de lidstaten die zich bezighouden met het 

onderzoeken van grensoverschrijdende criminaliteit, omdat Europol bijstand kan verlenen bij 

het voorkomen, analyseren en onderzoeken van criminaliteit op het niveau van de Unie. De 

Commissie stelt dat Europol daarom in het kader van zijn taken en overeenkomstig Besluit 

2009/371/JBZ van de Raad (nu Verordening (EU) 2016/794 betreffende het Agentschap van 

de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)) ook 

toegang moet hebben tot het EES1. 

Voorts wordt in artikel 1, dat betrekking heeft op het onderwerp van de voorgestelde 

verordening, bepaald dat dit ook betrekking heeft op a) het aanpakken van vertragingen bij 

grenscontroles en het verbeteren van de grenscontroles voor onderdanen van derde landen en 

b) de voorwaarden waaronder de aangewezen rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten 

en de Europese Politiedienst (Europol) toegang krijgen tot het EES om het te raadplegen met 

het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere 

ernstige strafbare feiten. 

Na een reeks definities in artikel 3, een bepaling inzake de opzet van het EES door eu-LISA, 

een opsomming van de specifieke doelen van het EES (artikel 5) en bepalingen inzake de 

technische architectuur van het EES (artikel 6), en de interoperabiliteit met het VIS (artikel 7) 

bevat het voorstel enkele bepalingen inzake de voorwaarden voor toegang van aangewezen 

bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten tot het EES. Hoofdstuk 2 bevat bepalingen 

inzake invoer en gebruik van gegevens door de grensautoriteiten, waaronder bepalingen 

inzake persoonsgegevens van visumhouders (artikel 14), persoonsgegevens van niet-

visumplichtige onderdanen van derde landen (artikel 15), persoonsgegevens van onderdanen 

van derde landen aan wie toegang is geweigerd (artikel 16) en gegevens die moeten worden 

toegevoegd als een vergunning tot verblijf wordt ingetrokken, nietig verklaard of verlengd 

(artikel 17). 

Hoofdstuk III van het voorstel heeft betrekking op gegevensinvoer en gebruik van het EES 

door andere autoriteiten, bijvoorbeeld gebruik door visumautoriteiten voor het behandelen 

van en beslissen over visumaanvragen (artikel 22), gebruik door autoriteiten die bevoegd zijn 

voor de behandeling van aanvragen tot deelname aan nationale faciliteringsprogramma's 

(artikel 23) en gebruik door autoriteiten die bevoegd zijn om controles op het grondgebied 

van de lidstaten te verrichten om de identiteit van onderdanen van een derde land te verifiëren 

of om na te gaan of aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van 

de lidstaat is voldaan (artikel 24). Hoofdstuk IV heeft betrekking op de procedure en 

voorwaarden voor toegang van aangewezen rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten tot het 

EES (de artikelen 26, 28 en 29) en de toegang van de door Europol aangewezen autoriteit tot 

het EES (de artikelen 27 en 30). 

De hoofdstukken V t/m VII hebben betrekking op het beheer van gegevens in het EES en 

bevatten bepalingen inzake bewaringstermijnen, gegevensverwerking, doorgifte van gegevens 

aan derde landen, beveiliging van gegevens, de verstrekking van gegevens inzake 

persoonlijke dossiers, het recht van toegang, correctie en verwijdering van in het systeem 

opgeslagen gegevens, openstaande rechtsmiddelen, toezicht door de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming en bescherming van persoonsgegevens in verband met toegang 

voor rechtshandhavingsdoeleinden. Ten slotte zijn in hoofdstuk VIII de noodzakelijke 

wijzigingen van andere Unie-instrumenten neergelegd en bevat hoofdstuk IX enkele 

                                                 
1 PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53, zie artikel 17, lid 3. 



 

PE592.408v02-00 6/8 RR\1119427NL.docx 

NL 

slotbepalingen inzake kosten, gebruik van gegevens voor verslagen en statistieken, opleiding 

en toezicht op en evaluatie van de werking van het EES. 

V – Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrondslag 

Volgens de Commissie is artikel 77, lid 2, onder b) en d) van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie de passende rechtsgrondslag voor de instelling van het EES. 

Artikel 77, lid 2, onder b) en d) bieden het Europees Parlement en de Raad de mogelijkheid 

om maatregelen vast te stellen betreffende controles waaraan personen die de buitengrenzen 

overschrijden worden onderworpen, alsook maatregelen gericht op het geleidelijk opzetten 

van een geïntegreerd systeem voor het beheer van de buitengrenzen. Om die reden wordt 

artikel 77, lid 2, onder b) en d) beschouwd als passende rechtsgrondslag voor het nader 

uitwerken van maatregelen betreffende de overschrijding van de buitengrenzen van de 

lidstaten en het ontwikkelen van normen en procedures die de lidstaten in het kader van de 

personencontrole aan de grens in acht moeten nemen. 

Daarnaast berust het herziene voorstel op artikel 87, lid 2, onder a), VWEU, dat deel uitmaakt 

van hoofdstuk 5 inzake politiële samenwerking en waarin is bepaald dat het Europees 

Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vaststellen voor, 

onder meer, de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante 

informatie in het kader van politiële samenwerking waarbij alle bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten betrokken zijn. Artikel 87, lid 2, onder a), wordt dus beschouwd als passende 

rechtsgrondslag voor het verlenen van toegang aan nationale rechtshandhavingsautoriteiten 

tot het inreis-uitreissysteem. 

Ten slotte wordt artikel 88, lid 2, onder a), inzake de vaststelling volgens de gewone 

wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad van verordeningen betreffende 

onder meer de vaststelling van de taken van Europol (waaronder de verzameling, opslag, 

verwerking, analyse en uitwisseling van informatie die met name door de autoriteiten van de 

lidstaten of van derde landen of instanties worden verstrekt) een passende rechtsgrondslag 

geacht voor het verlenen van toegang aan Europol, onder strikte voorwaarden, tot het inreis-

uitreissysteem. 

Gelet op de doelstelling en de inhoud van het voorstel, dat de invoering beoogt van 

gemeenschappelijke regels voor alle lidstaten inzake controles aan de buitengrenzen en inzake 

de toegang van bevoegde autoriteiten van de lidstaten tot het inreis-uitreissysteem voor 

rechtshandhavingsdoeleinden en de toegang van Europol tot het inreis-uitreissysteem, lijkt het 

er echter op dat het voorstel een tweeledig doel heeft, te weten het beheer van de 

buitengrenzen en het verlenen van toegang aan rechtshandhavingsautoriteiten tot het EES met 

het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere 

ernstige strafbare feiten. Het bieden van toegang tot het EES aan Europol om deze database te 

raadplegen valt onder laatstgenoemde, algemene doelstelling: het bijdragen aan het 

voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige 

strafbare feiten. Het gaat hierbij dus niet om een afzonderlijk doel van het EES-voorstel1. 

Bovendien voorziet de voorgestelde verordening niet in nieuwe taken voor Europol en 

worden er geen wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de bestaande taken van Europol op 

het gebied van de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van informatie als 

bedoeld in artikel 88, lid 2, onder a), VWEU en artikel 17, lid 3, van de verordening 

                                                 
1 Zie SJ-0335/16, blz.5. 
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betreffende Europol, dat reeds voorziet in toegang van Europol tot gegevens van uniale 

informatiesystemen en waarin wordt bepaald dat de toegang tot en het gebruik van dergelijke 

gegevens wordt geregeld door de toepasselijke instrumenten op uniaal niveau1. Ten slotte 

wordt, met uitzondering van de artikelen 27 en 30 van de voorgestelde verordening die 

specifieke bepalingen behelzen inzake Europol, slechts naar Europol verwezen in samenhang 

met verwijzingen naar nationale rechtshandhavingsinstanties2. 

VI – Conclusie en aanbeveling 

Gelet op bovenstaande en aangezien i) de bepalingen van het EES-voorstel die betrekking 

hebben op Europol vallen onder de algemene doelstelling van het bijdragen aan het 

voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige 

strafbare feiten; ii) de bepalingen die betrekking hebben op Europol inhoudelijk gezien 

beschouwd moeten worden als van ondergeschikt belang ten opzichte van de twee 

voornaamste componenten; en iii) het mandaat en de bevoegdheden van Europol niet 

gewijzigd worden, maar aansluiten op de bestaande wetgeving inzake Europol, kan gesteld 

worden dat artikel 88, lid 2, onder a), VWEU niet noodzakelijkerwijs genoemd hoeft te 

worden als rechtsgrondslag van het EES-voorstel. 

Tijdens haar vergadering van 12 juni 2017 heeft de Commissie juridische zaken 

dienovereenkomstig met 12 stemmen voor en 11 tegen, bij 2 onthoudingen3, besloten de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan te bevelen artikel 88, lid 

2, onder a), VWEU te schrappen als rechtsgrondslag van de voorgestelde verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de 

registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten 

aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie 

overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor 

rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en 

Verordening (EU) nr. 1077/2011. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

                                                 
1 PB L135 van 24.5.2016, blz.53. 
2 Zie bijvoorbeeld: artikel 38, lid 4, en artikel 44, lid 1, onder a), van het EES-voorstel. 
3 Tijdens de eindstemming waren de volgende leden aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (ondervoorzitter), Jean-Marie Cavada (ondervoorzitter), Laura Ferrara (ondervoorzitter), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta 

Jazlowiecka (namens Tadeusz Zwiefka, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Kateřina Konečná (namens Jiři Maštálka, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), 

Merja Kyllönen (namens Kostas Chrysogonos, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), Gilles 

Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (namens Rosa Estaràs 

Ferragut, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein 

(namens Evelyn Regner, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), József Szájer, Axel Voss, 

Kosma Złotowski. 
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Pavel Svoboda 

(Betreft alle taalversies.) 


