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Datum 17 juni 2022 

Onderwerp Verslag van de formele JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 

 

Hierbij bieden wij uw Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, het verslag aan van de bijeenkomst van de formele Raad 

Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 9 en 10 juni 2022 in Luxemburg. De 

minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hebben deelgenomen aan deze JBZ-

Raad.  

 

In de bijlage bij dit verslag treft u de nog resterende antwoorden van het 

schriftelijk overleg over de JBZ-Raad zoals gesteld op 3 juni jl.  

 

Kopgroep terrorisme 

Voorafgaand aan de Raad zat de minister van Justitie  en Veiligheid de ministeriële 

ontbijtbijeenkomst Terrorisme voor. Hierin spraken België, Denemarken, 

Duitsland, Finland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Zweden en de EU 

contraterrorismecoördinator (EU CTC) op Nederlands-Duits initiatief over het 

tegengaan van radicalisering online en over de vervolging en berechting van ISIS-

strijders. De minister van Justitie en de EU contraterrorismecoördinator deden 

daarnaast verslag van hun bezoek aan de regio en de dilemma’s die zij daar 

bespraken ten aanzien van de vervolging en berechting van ISIS-strijders. De 

ministers concludeerden dat zij in deze like-minded groep verder zullen uitwerken 

hoe deze thema’s op Europees niveau kunnen worden geagendeerd.  

 

Toezegging Commissiedebat d.d. 8 juni jl. inzake Frontex  

Tijdens het Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 

(vreemdelingen- en asielonderwerpen) van 8 juni jl. heeft de staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid het kamerlid Podt (D66) toegezegd terug te komen op het 

vraagstuk over de juridische verantwoordelijkheid van Nederland als EU-lidstaat 

in het kader van vermeende mensenrechtenschendingen in operaties uitgevoerd 

door Frontex. De complexiteit van dit vraagstuk, hetgeen de Adviescommissie 

voor Vreemdelingenzaken (hierna: ACVZ) ook zelf onderschrijft in haar 

achtergrondnotitie, maakt dat het niet mogelijk is gebleken om met een 

inhoudelijke reactie te komen. Zoals de ACVZ aangeeft, gaat het om het om 

complexe vraagstukken rondom de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

voor mensenrechtenschendingen aan de EU-buitengrenzen en de (mogelijke) 

juridische gevolgen voor Nederland. Daarbij speelt een complex geheel van 

juridische criteria, operationele afspraken, feiten en omstandigheden en 
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bewijsmaatstaven.1 In dat licht hecht het kabinet eraan dit vraagstuk eerst 

zorgvuldig te onderzoeken vooraleer met een inhoudelijk reactie te komen. Het 

kabinet streeft ernaar uw Kamer zo spoedig mogelijk zijn reflectie op dit 

vraagstuk te doen toekomen.  

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius 

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

F.M. Weerwind 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

E. van der Burg 

                                                 
1ACVZ, Policybrief EU-grenzen zijn ook onze grenzen, p. 8 en achtergrondnotitie bij de policy 

brief, p. 50. 


