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BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN
JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 november 2000
Onder verwijzing naar de geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van
de JBZ-Raad te Luxemburg op 17 oktober jl. doen wij u hierbij, mede
namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het
verslag van deze bijeenkomst toekomen. In de bijlage bij dit verslag treft u
enkele documenten aan die in de Raad voorlagen en nog niet eerder aan
de Kamer konden worden toegezonden.1
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat het verslag van de gecombineerde zitting van de Raad JBZ/Ecofin van 17 oktober jl. u reeds is toegegaan bij brief van de minister van Financiën d.d. 24 oktober jl.
Voorts maken wij van deze gelegenheid graag gebruik om u de definitieve
Nederlandse versie van de ontwerp-richtlijn inzake minimumnormen voor
asielprocedures2 toe te zenden. Een Engelstalige versie daarvan ging u
reeds op 31 oktober jl. toe bij het verslag van de JBZ-Raad van 28
september 2000.
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
De Staatssecretaris van Justitie,
M. J. Cohen
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VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE RAAD (JUSTITIE EN
BINNENLANDSE ZAKEN) VAN 17 OKTOBER 2000
I Inleiding
Door middel van een geannoteerde agenda en een aanvulling daarop1
bent u ingelicht over de JBZ-Raad van 17 oktober 2000. Niet alle documenten die in de Raad zouden voorliggen, konden daarbij al worden
meegezonden.
Met de vaststelling door de Raad van de lijst van A-punten en de definitieve agenda voor deze bijeenkomst is de volgorde van de onderwerpen
die is aangehouden in de geannoteerde agenda komen te vervallen.
Teneinde referentie aan de geannoteerde agenda voor deze bijeenkomst
te vereenvoudigen, is in dit verslag de nummering van die geannoteerde
agenda aangehouden. De hieronder genoemde documentnummers
hebben betrekking op de documenten die u tezamen met dit verslag
worden toegezonden.
II. Verslag van de besprekingen in de Raad

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda
document: 12277/00 OJ/CONS 60 JAI 114

(NL)

De agenda werd zonder wijzigingen goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de lijst van A-punten
document: 12278/00 PTS A 53

(NL)

De lijst van A-punten werd goedgekeurd, met dien verstande dat het
ontwerp-besluit onder punt 2b van de geannoteerde agenda (aanbeveling
betreffende ondersteuning door Europol aan gemeenschappelijke
onderzoeksteams) niet tijdens deze bijeenkomst van de JBZ-Raad is
behandeld. De punten 3 (raadsbesluit betreffende aanpassing Schengenacquis) en 4 (eindrapport over de operatie Moneypenny) van de definitieve lijst met A-punten, zijn toegevoegd aan de u reeds bekende lijst met
A-punten; het betreft hier niet het Koninkrijk verbindende punten. Punt 6
(ontwerp-verklaring voorzitterschap voor informele vergadering in
Washington) is ter vergadering weer van de agenda afgevoerd.
Nederland heeft meteen onder dit agendapunt aandacht gevraagd voor de
gebrekkige informatievoorziening voorafgaand aan deze bijeenkomst van
de JBZ-Raad en aangekondigd dat de Tweede Kamer vermoedelijk haar
instemming zal onthouden aan de goedkeuring van het Koninkrijk verbindende besluiten, indien de informatievoorziening voor de volgende
bijeenkomst van de JBZ-Raad niet verbetert. Het Voorzitterschap nam
kennis van de Nederlandse opmerkingen en zegde toe ervoor te zullen
waken dat een dergelijke gang van zaken nogmaals zou voorkomen.
Voor sommige A-punten waren documenten geagendeerd die u nog niet,
respectievelijk niet in Nederlandse vertaling, zijn toegegaan. De desbetreffende documenten zijn opgenomen in de bijlage bij dit verslag.
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B-punten

3. Ontwerp-kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie,
opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen
en van de opbrengsten van misdrijven
document: 12281/00 DROIPEN 47

(NL)

De Raad bereikte een voorlopig akkoord over het onderhavige kaderbesluit. Het advies van het Europees Parlement moet nu worden afgewacht, alvorens de Raad een politiek akkoord kan bereiken.

4. Ontwerp-overeenkomst inzake de verbetering van de rechtshulp in
strafzaken
document: 12184/00 CATS 61 COPEN 69 JAI 105

(NL)

Alle lidstaten spraken zich tijdens de behandeling van dit ontwerp-besluit
uit voor opheffing van de weigeringsgrond voor fiscale delicten en tegen
inroeping van het bankgeheim bij rechtshulpverzoeken. Nederland heeft
aangegeven dat er geen centraal register van bankrekeningen in ons land
bestaat, zodat de snelle levering van bankgegevens derhalve moeilijk is.
Ook andere lidstaten verklaarden dat zij niet over een dergelijk register
beschikken. Nederland heeft zich wel bereid verklaard om verder na te
denken over de praktische en juridische consequenties van dit voorstel,
zonder dat het zich daar reeds nu op wil vastleggen. Dat geldt ook voor
gegevens over transacties via die bankrekeningen. Deze beide punten
zullen terugkomen bij de verdere behandeling van artikel 5 van de
ontwerp-overeenkomst. Het streven van het Voorzitterschap is erop
gericht een politiek akkoord over de ontwerp-overeenkomst te bereiken
tijdens de bijeenkomst van de JBZ-Raad van 30 november en 1 december
a.s..

5. (Evt.) Behandeling van de ontwerp-conclusies van de gecombineerde
JBZ/Ecofin
Dit punt is niet afzonderlijk tijdens de JBZ-Raad besproken.

6. Presentatie van de conclusies van de studiebijeenkomst van 14, 15 en
16 september 2000 over het witwassen van de opbrengsten van de
georganiseerde criminaliteit in Europa
document: 12086/00 JAI 102 CRIMORG 136

(NL)

De Raad nam kennis van de samenvatting van het Voorzitterschap van de
belangrijkste conclusies van het seminar over het witwassen van de
opbrengsten van de georganiseerde criminaliteit in Europa: essentieel is
het opsporen en analyseren van financiële geldstromen. Er dienen
partnerschappen te worden ontwikkeld met alle actoren en professies die
bij het financiële verkeer zijn betrokken. Daartoe zouden centrale structuren moeten worden opgericht. Deze centrale eenheden dienen een
effectieve rol te vervullen in de operationele activiteiten en kunnen
fungeren als nationale en internationale «interfaces». Verder is de nadruk
gelegd op de verdere ontwikkeling van Europol en de Europese Politieacademie op dit gebied. Tenslotte dienen preventie en repressie goed op
elkaar te worden afgestemd zodat een evenwichtige aanpak kan worden
gerealiseerd. De Commissie meldde dat een Mededeling over een
Preventiestrategie ter bestrijding van witwassen in concept gereed is.
Voor het eind van de maand wordt dit document goedgekeurd door de
commissarissen, waarna dit zal worden ingebracht in de JBZ-Raad van 30
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november a.s.. De Commissie zal de uitkomsten van de studiebijeenkomst
van Parijs opnemen in de Mededeling.

7. Initiatief op het gebied van civiele bescherming
document: 11949/00 PROCIV 13 PESC 427

(NL)

De Commissie presenteerde een initiatief op het gebied van civiele
bescherming. Commissaris Vitorino benadrukte in zijn toelichting de
eigen verantwoordelijkheden van de lidstaten, het feit dat de hulpverleningscapaciteiten van de lidstaten in stand moeten blijven, omdat men
daar niet buiten kan en dat de oprichting van een Europees centrum voor
coördinatie van interventies bij rampen vooral bedoeld is voor snelle
informatie-uitwisseling tussen de nationale instanties. Hij ging niet in op
de institutionele inbedding van het centrum, noch op de inhoud van het
voorstel zelf. Wel stelde hij nog dat het onderwerp nu prominent op de
agenda staat, omdat het tijdens de Europese Raad van Feira is erkend als
een van de vier volets van de civiele aspecten van crisisbeheersing en dat
de rampenbestrijding zelf facetten kent die op terreinen van andere
commissarissen liggen, zoals met name milieuzorg. Commissaris Vitorino
pleitte ervoor te beginnen met een inventarisatie van in de lidstaten
beschikbare kennis, capaciteiten en specialismen. In het licht van onder
meer de recente overstromingen in Italië vond er daarna een oriënterend
debat plaats. Het initiatief zal verder worden besproken in Coreper en
terugkomen tijdens de volgende bijeenkomst van de JBZ-Raad.

8. Diversen
Het Verenigd Koninkrijk pleitte onder dit agendapunt voor een substantiëlere rol voor de task force van Europese politiechefs maar kreeg daarvoor
geen steun van de andere lidstaten. Voorts nam de JBZ-raad onder dit
agendapunt een verklaring aan waarin hij zijn afschuw uitsprak over een
kort daarvoor gepleegde ETA-aanslag.
Bijlage: overzicht van documenten op de lijst van A-punten die
nog niet, respectievelijk nog niet in Nederlandse vertaling, zijn
toegezonden
Hierbij volgt aan de hand van de nummering van de geannoteerde
agenda een overzicht van die documenten die tijdens de JBZ-Raad waren
geagendeerd maar u nog niet zijn toegezonden omdat ze op dat moment
nog niet, respectievelijk nog niet in Nederlandse vertaling, beschikbaar
waren.
2a. 12311/00 JAI 119
12291/00 JAI 115
2c. 12092/00 CRIMORG 138
12038/00 CRIMORG 134
2d. 11500/1/00 CATS 57 REV 1
2f. 11361/1/00 FAUXDOC 33 REV 1

(NL)
(NL)
(NL)
(NL)
(NL)
(Nl)

(-) 11525/00 SCHENGEN 14
11552/00 SCHENGEN 15

(NL)
(NL)

(-) 11126/00 ENFOCUSTOM 39
9630/2/00 ENFOCUSTOM 30 REV 2 + COR 1

(NL)
(NL)
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