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Nr. 528 herdruk1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2008

Gevolg gevend aan uw verzoek van 24 oktober 2008 om informatie over
de voortgang met betrekking tot de Ontwerpbesluiten Unie-verdrag en
met verwijzing naar laatstelijk mijn brief van 7 augustus 2008, (Kamerstuk
23 490, nr. DQ), aan de Commissie voor de JBZ-Raad in de Eerste Kamer,
bericht ik u als volgt.

Begin september jl. is vernomen dat negen lidstaten een formeel verzoek
aan de Europese Commissie hebben gericht, strekkende tot het doen van
een voorstel tot nauwere samenwerking met betrekking tot het onderwerp
van de ontwerpverordening. Het verzoek was ondertekend door Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië
en Spanje. De inhoud van het verzoek is niet bekend gemaakt.

Het dossier is vervolgens ter sprake gekomen tijdens een ontmoeting die
ik had met de heer Jacques Barrot, Vice-Voorzitter van de Europese
Commissie. De heer Barrot gaf aan dat hij zoekt naar een mogelijkheid om
de ontstane impasse te doorbreken, al dan niet door gebruikmaking van
de optie van nauwere samenwerking. Van Nederlandse zijde is bereidheid
uitgesproken over het onderwerp te blijven meedenken.

Op 21 oktober jl. heeft de heer Barrot in het Europees Parlement, naar
aanleiding van mondelinge vragen, laten weten dat de Commissie het
verzoek om nauwere samenwerking nog bestudeert en daarover consulta-
ties houdt.

Niet kon worden aangegeven wanneer de Commissie haar beslissing om
al dan geen gevolg te geven aan het verzoek om nauwere samenwerking
zal nemen.

Onder de gegeven omstandigheden, waarin geen voorstel tot nauwere
samenwerking voorhanden is en onbekend is of een zodanig voorstel er
komt, kan ik op dit moment niet aangeven wat de consequenties zijn voor
het Nederlandse beleid c.q. de Nederlandse rechtspraktijk indien zou
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worden overgegaan tot nauwere samenwerking. Wanneer een voorstel tot
nauwere samenwerking wordt ingediend, zal daarover, zoals voor alle
nieuwe Commissievoorstellen gebruikelijk is, een BNC-fiche worden
opgesteld en aan de Kamer worden overgelegd.

Ik moge ten slotte verwijzen naar een op 21 oktober 2008 door het Euro-
pees Parlement in het kader van de voorgeschreven raadplegingsproce-
dure aangenomen wetgevingsresolutie. De resolutie is gepubliceerd
onder nr. P6_TA(2008)0502.

Ik vertrouw u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd over de
huidige stand van zaken.

De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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