
1 

   Pagina 1 van 3  

 

 
 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 8 februari 2023 

Onderwerp Verslag van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2023 

 
 

Hierbij bieden wij uw Kamer het verslag aan van de bijeenkomst van de informele 

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 26 en 27 januari in Stockholm. De 

minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

hebben deelgenomen aan deze informele JBZ-Raad. Bijgaand treft uw Kamer 

tevens de antwoorden op de resterende vragen zoals gesteld op 20 januari jl. in 

het schriftelijk overleg voorafgaand aan deze informele JBZ-Raad (Kamerstuk 

2023D01716). Voorts informeren wij uw Kamer hierbij over de Europese 

ontwikkelingen over de justitiële samenwerking op het gebied van cybercrime, het 

Tweede Aanvullend Protocol bij het Cybercrimeverdrag, het bezoek van de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking aan Niger en de uitvoering van de motie Peters 

c.s. Ook treft uw Kamer hierbij de kwartaalrapportage van de lopende 

wetgevingstrajecten. Op 3 februari heeft uw Kamer het integrale 

implementatieoverzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen. 

Aansluitend bij de Rijksbrede praktijk bevat het kwartaaloverzicht van Justitie en 

Veiligheid voortaan alleen de lopende wetgevingstrajecten en verwijst het kabinet 

voor de implementatie naar het overzicht van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken.  

 

E-evidence 

Op 25 januari 2023 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers 

(Coreper) het onderhandelingsresultaat van de triloog over het e-evidencepakket 

(verordening en richtlijn) bevestigd. De onderhandelingen op het e-

evidencedossier hebben lang gelopen. De posities van de lidstaten en tussen de 

JBZ-Raad en het Europees Parlement (EP) liepen uiteen. Prioriteit voor Nederland 

is altijd geweest dat het notificatiemechanisme een robuuste waarborg zou zijn 

voor degenen wiens gegevens worden gevorderd, zonder dat daarmee de 

effectiviteit van het e-evidence-instrument zou worden gehinderd.  

 

Het resultaat van de onderhandelingen is dat autoriteiten bij bevelen vanuit 

andere EU-lidstaten gericht aan dienstverleners in hun land gelijktijdig worden 

genotificeerd als het verkeers- en inhoudelijke gegevens betreft. Deze notificatie 
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heeft een schorsende werking op het bevel1 en de mogelijkheden voor 

autoriteiten om weigeringsgronden in te roepen zijn vergroot, o.a. bij 

fundamentele rechten, ne bis in idem en het ontbreken van dubbele 

strafbaarheid. Notificatie kan achterwege blijven daar waar het bevel ziet op 

feiten die in eigen land zijn gepleegd door een eigen inwoner.  

 

Het kabinet is van mening dat het politieke akkoord de juiste balans heeft 

gevonden. Wanneer ook het EP het onderhandelingsresultaat officieel heeft 

bevestigd zullen de verordening en de richtlijn formeel voor akkoord aan de Raad 

worden voorgelegd. Het kabinet is voornemens met het eindresultaat in te 

stemmen. 

  

Tweede Aanvullend Protocol bij het Cybercrimeverdrag 

Op 17 januari 2023 heeft het EP ingestemd met het Raadsbesluit dat de lidstaten 

machtigt het protocol te ratificeren. Nadat de Raad het Raadsbesluit formeel 

goedkeurt kan het nationale ratificatieproces in de lidstaten starten. Zoals eerder 

aan uw Kamer gemeld betekent dit in Nederland dat het protocol moet worden 

goedgekeurd. Het kabinet voorziet dat ook implementatiewetgeving nodig zal zijn 

en zal daartoe een wetsvoorstel aan uw Kamer voorleggen. Het 

regeringsstandpunt over de voorbehouden die de lidstaten kunnen maken en de 

verklaringen die zij kunnen afleggen zal in de memorie van toelichting worden 

opgenomen. Gelet op de samenhang met bepalingen in de e-evidenceverordening 

wordt een wetsvoorstel pas voorgelegd wanneer duidelijk is op welke wijze beide 

instrumenten kunnen worden geïmplementeerd.  

 

Bezoek Niger 30 januari – 1 februari 

Van 30 jan jl. tot en met 1 feb jl. brachten de staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

een bezoek aan Niger. Dit bezoek vond plaats om de bilaterale 

migratiesamenwerking te versterken binnen de brede relatie die Nederland met 

Niger onderhoudt. Veel mensen die op irreguliere wijze naar Europa migreren 

reizen via Niger. Deze reis gaat vaak gepaard met mensensmokkel, 

mensenhandel en gevaarlijke situaties in de woestijn en vervolgens op zee. Niger 

ziet ook veel mensen die weer terugreizen – vrijwillig of niet. Tijdens het bezoek 

is met een publiek communiqué overeengekomen dat Niger en Nederland op 

structurele wijze gaan samenwerken over de volle breedte van de relatie, inclusief 

op migratie, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking.2 Deze inzet past in het 

voornemen van dit kabinet om brede en gelijkwaardige partnerschappen met 

landen van herkomst en transit aan te gaan om irreguliere migratie te beperken, 

bescherming te bieden aan migranten en terugkeer te bevorderen. 

 

Uitvoering motie Peters c.s.   

De Nederlandse inzet in Europa is erop gericht de buitengrenzen verder te 

versterken, met aanvullende Europese financiering, conform de motie Peters c.s.3 

Op 23 en 24 februari a.s. vindt te Athene een ministeriële conferentie over 

                                                 
1 Dit betekent dat de dienstverlener de gegevens niet aan de verzoekende autoriteit mag 

leveren totdat de genotificeerde autoriteit, binnen een bepaalde termijn, heeft bepaald of al 

dan niet sprake is van een weigeringsgrond. Indien de genotificeerde autoriteit meent dat er 

sprake is van een weigeringsgrond informeert de genotificeerde autoriteit de dienstverlener 

dat de gegevens niet aan de verzoekende autoriteit mogen worden geleverd.  
2 Joint press communiqué working visit to Niger | Media article | Government.nl 
3 Kamerstuknummer 32 317 nr. 795, d.d. 7 december 2022.  
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grensbeheer plaats (2nd European Conference on Border Management). Deze 

conferentie wordt georganiseerd door Oostenrijk, Griekenland, Litouwen en Polen. 

Op de conferentie zal Nederland voornoemde inzet naar voren brengen evenals 

het belang van de waarborging van fundamentele rechten bij grensbeheer. Ook 

zal het kabinet inbrengen dat het hecht aan een effectieve inzet van Frontex ter 

ondersteuning van de lidstaten, waarbij het agentschap in staat wordt gesteld 

haar volledige mandaat te vervullen. Naar verwachting zal na afloop van de 

conferentie een gezamenlijke verklaring worden aangenomen. De 

onderhandelingen hierover zijn op moment van schrijven nog niet gestart.  

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

E. van der Burg 

 


