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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 25 september 2001
Onder verwijzing naar de geannoteerde agenda voor de extra bijeenkomst
van de JBZ-Raad te Brussel op 20 september jl. (23 490/27 925, nr. 200)
doe ik u hierbij, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, het verslag van deze
bijeenkomst toekomen.
Bij het verslag treft u enkele documenten aan, die in de Raad voorlagen en
nog niet eerder in deze versie aan de Kamer konden worden toegezonden.1
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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Verslag van de buitengewone zitting van de Raad (Justitie,
Binnenlandse Zaken en Civiele Bescherming) van 20 september
2001
1. Goedkeuring van de voorlopige agenda
De Raad keurde de agenda ongewijzigd goed.
2. Bestrijding van terrorisme
document:

SN 3926/6/01 REV 6

De Raad voerde een debat naar aanleiding van de recente aanslagen in de
Verenigde Staten. Uit het debat viel een eensgezinde politieke wil te destilleren om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het terrorisme te
bestrijden. De maatregelen waartoe de Raad heeft besloten, zijn vervat in
conclusies en zijn onderverdeeld in maatregelen inzake justitiële samenwerking, samenwerking tussen de politie- en inlichtingendiensten, de
financiering van het terrorisme, maatregelen aan de grenzen, en maatregelen ter verbetering van de samenwerking met de Verenigde Staten.
Naast de twee voorstellen voor een kaderbesluit van de Commissie (zie
hieronder) gaan de conclusies ook in op het voorstel van België, Spanje,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor een kaderbesluit inzake gemeenschappelijke teams. Op korte termijn zal uw Kamer over deze drie voorstellen een fiche worden gestuurd van de werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen.
3a. Voorstel voor een kaderbesluit ter vaststelling van
gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties
betreffende misdrijven die verband houden met terrorisme
document:

COM(2001) 521 final

De Raad toonde zich ingenomen met de presentatie door de Commissie
van haar daags voor de Raad vastgestelde voorstel. De voorzitter van de
Raad concludeerde dat de Raad moest streven op korte termijn een politiek akkoord op dit voorstel aan te nemen.
3b. Voorstel voor een kaderbesluit inzake het Europese
aanhoudingsbevel en overleveringsprocedures tussen de lidstaten
document:

COM(2001) 522 final

De Raad nam kennis van de presentatie door de Commissie van haar
daags voor de Raad vastgestelde voorstel. Enkele lidstaten formuleerden
kanttekeningen bij het voorstel die nader onderzocht moesten worden
(o.a. de afschaffing van de dubbele strafbaarheid). De voorzitter van de
Raad concludeerde dat een politiek akkoord van de Raad op hoofdlijnen
op korte termijn noodzakelijk is en dat het voorstel onverwijld door het
Comité van artikel 36 bestudeerd moet worden om de eventuele knelpunten in dit dossier op te lossen.
4. Diversen
Onder dit agendapunt werden geen onderwerpen aan de orde gesteld.
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