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35 429 Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering 
van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
van 12 oktober 2017 betreffende nauwere 
samenwerking bij de instelling van het Europees 
Openbaar Ministerie («EOM») (PbEU 2017, 
L 283) (Invoeringswet EOM) 

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES 
VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD1 EN VOOR JUSTITIE EN 
VEILIGHEID2 

Vastgesteld 25 januari 2021 

De memorie van antwoord geeft de commissies aanleiding tot het stellen 
van de volgende vervolgvragen. 

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van de memorie van antwoord inzake het voorstel Invoeringswet EOM. 

Op de vraag van de leden van de PVV-fractie hoe verantwoording én 
kaderstelling en sturing plaatsvindt over het EOM en de rol daarbij van 
nationale lidstaten en hun parlementen antwoordt de regering dat ieder 
jaar een jaarverslag wordt opgesteld en verantwoord.3 Dat is echter 
slechts de verantwoording achteraf. Graag ontvangen de aan het woord 
zijnde leden ook nog een nadere uitleg van de wijze van sturing en 
kaderstelling vóóraf. 

In de beantwoording van de vraag over de rol van het EOM onder andere 
internationale instrumenten, zoals in VN-verband, stelt de regering dat 
deze besprekingen momenteel nog gaande zijn.4 Graag verzoeken de aan 
het woord zijnde leden om een verdere verduidelijking welke concrete 

1 Samenstelling Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:
Kox (SP), Faber-van de Klashorst (PVV) (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Van Hattem 
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), 
Stienen (D66) (ondervoorzitter), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), 
De Blécourt-Wouterse (VVD), Doornhof (CDA), Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Van Pareren 
(Fractie-Van Pareren) Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-Otten), Keunen (VVD), 
Dittrich (D66), Beukering (Fractie-Van Pareren), Raven (OSF)

2 Samenstelling Justitie en Veiligheid:
Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Doornhof (CDA), Janssen (SP), 
Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) (ondervoorzitter), Van Pareren 
(Fractie-Van Pareren), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL), Van Wely (Fractie-Van 
Pareren), Raven (OSF).

3 Kamerstukken I 2020/2021, 35 429, C, p. 3.
4 Kamerstukken I 2020/2021, 35 429, C, p. 9.
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internationale instrumenten dit betreft en wat bij deze besprekingen de 
insteek van de Nederlandse regering is. 

De leden van de commissies zien de antwoorden van de regering met 
belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / 
JBZ-Raad,
Faber-van der Klashorst 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer 

De griffier voor dit verslag,
Van Dooren
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