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A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 15 december 2005

De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties1 heeft op
18 november 2005 een brief gezonden aan de minister van Buitenlandse
Zaken inzake het niet opnemen van het Europees verdrag tot bestrijding
van terrorisme in het verzoek aan de Adviesraad Internationale Vraag-
stukken.
De minister heeft daarop bij brief van 14 december 2005 geantwoord.
De commissie brengt hiermee verslag uit van het aldus gevoerde
schriftelijke overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Europese Samenwerkings-
organisaties,
Van Dooren

1 Samenstelling:
Leden: Van Gennip (CDA), Schuyer (D66), Van
der Linden (CDA) (voorzitter), Platvoet (GL),
Doesburg (PvdA), Broekers-Knol (VVD),
Hoekzema (VVD), Hessing (LPF), Ten Hoeve
(OSF), Van Middelkoop (CU), Vedder-Wubben
(CDA), Kox (SP) en Eigeman (PvdA) (plv.
voorzitter).
Plv. leden: Russell (CDA), Schouw (D66), Van
de Beeten (CDA), Pormes (GL), Van Thijn
(PvdA), Dees (VVD), Rosenthal (VVD), Holdijk
(SGP), Essers (CDA), Slagter-Roukema (SP) en
Jurgens (PvdA).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Den Haag, 18 november 2005

Op 15 juli 2005 heeft u de Adviesraad Internationale Vraagstukken om een
advies gevraagd over terrorismebestrijding in Europees en internationaal
perspectief. De Commissie Europese Samenwerkingsorganisaties van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal kijkt met belangstelling uit naar dit
advies.

Aangaande deze adviesaanvraag wenst de commissie van de Minister te
vernemen waarom de «Council of Europe Convention on the Prevention
of Terrorism» (nr. 196) niet is opgenomen in de adviesaanvraag. De
commissie verzoekt de minister alsnog zorg te dragen voor incorporatie
van dit verdrag in het AIV-advies.

In afwachting van uw reactie,

P. R. H. M. van der Linden

Voorzitter commissie Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2005

Graag bied ik u hierbij mijn antwoord aan op de schriftelijke vraag gesteld
door het lid Van der Linden, voorzitter van de commissie Europese
Samenwerkingsorganisaties. Deze vraag werd ingezonden op
18 november 2005 met kenmerk 134090.

De heer Van der Linden vraagt waarom het Europees verdrag tot
bestrijding van terrorisme niet is opgenomen in het verzoek aan de
Adviesraad Internationale Vraagstukken een oordeel te geven over
terrorismebestrijding in Europees en internationaal perspectief.

Het genoemde verdrag, dat onlangs ook door Nederland is ondertekend,
is inderdaad niet expliciet genoemd in de adviesaanvraag. Dit verdrag kan
immers worden beschouwd als een onderdeel van de maatregelen die zijn
genomen in internationaal kader, waarop de eerste vraag in de advies-
aanvraag betrekking heeft. Het staat de Adviesraad Internationale
Vraagstukken uiteraard vrij in zijn advies aan de regering aandacht te
besteden aan het Europees verdrag tot bestrijding van terrorisme.

Het verzoek van de heer Van der Linden zal aan de Adviesraad Interna-
tionale Vraagstukken ter kennis worden gebracht.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
B. R. Bot
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