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Nr. 593 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2009

Ten behoeve van een algemeen overleg op 17 december 2009 heeft u mij
verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking
tot de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten
inzake de uitwisseling van banktransactiegegevens in het kader van het
Terrorist Finance Tracking Program, vergezeld van de definitieve tekst
daarvan.

Onder verwijzing naar het verslag van de bijeenkomst van de JBZ-Raad
van 30 november en 1 december 2009, dat u bij brief van 8 december 2009
(kamerstuk 23 490, nr. 588) is toegegaan, kan ik u antwoorden dat de Raad
de overeenkomst op 30 november 2009 heeft goedgekeurd, zij het met
onthoudingen van Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Hongarije. Neder-
land heeft de volgende verklaring afgelegd: «Nederland zal alleen rechts-
hulp kunnen verlenen, zo daarom op grond van de overeenkomst wordt
gevraagd, als artikel 4, eerste lid, van de overeenkomst betekent dat het
rechtshulpverzoek door de Verenigde Staten gebaseerd moet zijn op
concrete aanwijzingen of een concrete verdenking, in verband met een
strafrechtelijk onderzoek». Deze verklaring is aan de notulen van de
Raadsvergadering toegevoegd.

De overeenkomst1 is nog dezelfde dag namens de EU en de VS onderte-
kend en zal, zo mogelijk nog dit jaar, ingevolge artikel 218 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het Europees Parlement. De overeenkomst zal met ingang
van 1 februari 2010 voorlopig worden toegepast. Op die datum treedt
namelijk het rechtshulpverdrag tussen de EU en de VS2 in werking, waar-
naar de overeenkomst verwijst, evenals de vernieuwde bilaterale rechts-
hulpverdragen met de VS.3 De overeenkomst geldt uiterlijk tot
1 november 2010. In de tussentijd zal worden gewerkt aan de totstandko-
ming van een langetermijnovereenkomst.

In vervolg op mijn brief aan uw Kamer van 25 november 20094 kan ik u
verder nog melden dat de Verenigde Staten, België (als hoofdzetel van
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1 De Nederlandse versie van de overeenkomst
(doc. 16 110/09) is u toegegaan als bijlage bij
agendapunt 8 van het verslag van deze bijeen-
komst van de JBZ-Raad.
2 Overeenkomst betreffende wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten van Amerika,
PbEG L 2003, 181, Trb. 2004, 298.
3 Voor Nederland gaat het om het Verdrag
bevattende het instrument bedoeld in artikel 3,
tweede lid, van de overeenkomst betreffende
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de
Verenigde Staten van Amerika en de Europese
Unie, ondertekend te Washington op 25 juni
2003, inzake de toepassing van het Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Verenigde Staten van Amerika aangaande
wederzijdse rechtshulp in strafzaken, onder-
tekend te ’s-Gravenhage op 12 juni 1981, Trb.
2004, 300.
4 Kamerstukken 2009/10, 23 490, nr. 585.
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SWIFT) en Nederland (als land met een operationeel centrum van SWIFT,
waar data voor een periode van 124 dagen worden bewaard) nog in
overleg zijn over de precieze modaliteiten waaronder de tenuitvoerlegging
van Amerikaanse rechtshulpverzoeken plaats zal kunnen vinden.

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