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Van:

Verzonden: woensdag 17 maart 2004 18:58

Aan:
H.M. (pDG RVD); Wuip, G,E. van der (DG RVD)

CC: Kuijken, drs. WJ. (SG);

Onderwerp: verslag AO JBZ-raad

Vaste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Justitie
• Algemeen Overleg ter voorbereiding van de ingelaste JBZ-Raad op 19 maart

2004 over bestrijding van terrorisme

Datum; 17 maart 2004
Plaats: Thorbecfcezaal
Aaavang: 14.10 uur
Einde: 16.05 uur

Kabinet Minister Donner en minister Remkes
TK-leden: Eutlings (CDA), Wddcis (WD), Dittrich (D66), Albayrak (PvdA), De Wit (SP), Vos (GL), Hetmans (LPF),

HuizLoga-Heringa (CU)

Voor
Van: [KVD/AIR)

De Kamer (debat in één termijn)
Alle sprekers laken de kortheid van de brief van het kabinet. Zij wijzen allen op het ontbreken van de
concrete inzet van het kabinet tijdens de JBZ-raad. Alle fracties benadrukken het belang van de •uitvoering en
implementatie van reeds gemaakte afspraken over samenwerking op het gebeid van terrorismebestrijding.
Dittrich (D66) vindt de oprichting van één Europese inlichtingen- en veiligheidsdienst een doel waar via
nauwere samenwerking naar gestreefd moet worden. Eurlirtgs (CDA) wil dit alleen als er geen garantie komt
dat inlichtingendiensten automatisch informatie uitwisselen. Albayrak (PvdA) benadrukt dat een Europese
dienst de informatiepositie van Europa to.v. de VS wellicht kan versterken. De overige fracties zien weinig in
een Europese inlichtingendienst. "Wjlders (WD) maakt uit media-uitingen van staatssecretaris Nicolaï op dat
ook de AIVD dwars ligt bij het uitwisselen van bformatie en wil daarover opheldering van minister Remkes.
Geen van de fractis verzet zich tegen de aanstelling van een Europese anti-terrorismecoördinator, maar
hebben wel enkele vragen over de positie en bevoegdheden van dit ambt. Huizinga (CU) en Vos (GL) zien
een tegenstelling tussen uitlatingen van de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken ten
aanzien van de aanstelling van een coördinator en willen daarover opheldering. Over het vervroegd in
werking stellen van de solidariteitsdausule uit de nieuwe EU-grondwet merken Eurlings en Wijders op dat
onderlinge solidariteit hen nogal vanzelfsprekend lijkt.

De Regering
Minister Donner en minister Remkes melden beide dat al maanden geleden is besloten de bestrijding van
terrorisme tot één van de speerpunten voor bet Nederlandse voorzitterschap van de EU te maken.
Nederland zal kijken waar de knelpunten voor verdere samenwerking nog liggen en op basis daarvan bezien
wat de inzet voor verdere besprekingen wordt.

Minister Donner geeft aan dat de brief van het kabinet zo kort is omdat er nog geen agenda voor de ingelaste
JBZ-raad bekend is. Hierdoor staat in de brief alleen te lezen welke punten volgens het kabinet in ieder geval
aan de orde zuDen moeten komen. Tijdens de raad zal het vooral gaan over het bijstellen van het Actieplan
voor de bestrijding van het terrorisme, het vervroegd in werking treden van de solidariteitsclausule uit de
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Europese Grondwet, samenwerking van de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het aanstellen van
een coördinator voor bestrijding van terrorisme en een richtsnoer voor de gemeenschappelijke aanpak van
terrorisme. De Nederlandse inbreng zal daarnaast bestaan uit het verbeteren van de samenwerking tussen EU
en VS met betrekking tot het monitoren van financiële stromen en het verbeteren van de nationale
implementatie van de Europese lijst van verboden organisaties. In reactie op een interruptie van Wjlders wijst
de minister er op dat momenteel een wetsvoorstel voorligt waardoor in Nederland enkel het voorkomen van
een organisatie op deze lijst voldoende grond zal zijn om deze te ontbinden. Een derde punt dan Nederland
op de JBZ-raad aal inbrengen is verbetering van de samenwerking van inlichtingendiensten en politie met
niet-EU landen. De minister benadrukt ten slotte dat de algemene inzet van het Nededandse kabinet zal zijn
om vooral tot meer praktische uitwerking van afspraken over samenwerking te komen en niet primair om
nieuwe afspraken te maken.

Minister Rerokes laat weten dat de JBZ-raad zal moeten gaan over maatregelen die werkelijk leiden tot
verbeterde samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling en preventie en repressie van terrorisme.
Het oprichten van nieuwe Europese instituties noemt Remkes 'niet de eerste weg* die hij wil bewandelen,
maar hij sluit voor de toekomst niets uit. Hij herkmert er overigens aan dat een Oostenrijks voorstel voor de
oprichting van een Europese inlichtingen- en veiligheidsdienst tijdens een JBZ-raad enkele weken geleden al
van tafel is geveegd. Remkes benadrukt dat er geen verschil van opvatting is tussen hem en de minister-
president ten aanzien van het aanstellen van een anti-terrorisrnecoördinator: het kabinet is hier voorstander
van. Een coördinator werkt het beste vanuit een onafhankelijke positie en het kabinet pleit er daarom voor

^ deze onder gezag van de buitenlandcoördinator te brengen. Tot zijn bevoegdheden 2al moeten behoren: het
coördineren van alle activiteiten ter bestrijding van terrorisme binnen de EU; verbetering van het externe en
interne anti-terrreurbeleid; en zorgen voor optimale uitwisseling van informatie tussen de nationale
inlichtingendiensten.

Remkes benadrukt dat de capaciteit van de ATVD na 11 september 2001 al is toegenomen en wijst er op dat
uit de jaarverslagen van de dienst blijkt dat terrorisme een belangrijke prioriteit is. Verder geeft hij aan dat de
Nederlandse inlichtingendienst al zeer gericht is op het delen van informatie, actief deelneemt aan het
Europese situatiecentrum SITREM in Brussel en mede-oprichter is van de Counter Terrorist Group (CTG).
Bovendien verleent de ATVD actief hulp aan derden (o.a. Indonesië' en de VS) bij het bestrijden van
terrorisme. Staatssecretaris Nicolaï heeft dan ook niet bedoeld dat de ATVD slecht zou samenwerken met
andere diensten.

Concreet zal Remkes tijdens de JBZ-raad inzetten op het ontwikkelen van garanties dat informatie die
nationale inlichtingendiensten delen ook beschermd is. Verder ziet hij een sturende rol voor de JBZ-raad
door bijvoorbeeld kwartaalrapportages uit te brengen waarin staat welke landen weinig inlichtingen
uitwisselen. Hiervan kan een belangrijke signaalwerking uitgaan. Op de JBZ-raad zal ook de aanvaarding van

(T"~*\t herziene Actieplan terrorismebestrijding aan de orde komen. Hij heeft het herziene pkn nog niet
ontvangen, maar geeft alvast aan wat er in ieder geval in moet staan: goede uitwisseling van informatie;
aanpak van rekrutering en het vraagstuk van integratie; maatregelen ter voorkoming van het gebruik van
ABC-wapens; en maatregelen ter voorkoming van een aanslag op de vitale infrastructuur.

Remkes wijst er op dat Europol en Eurojust met concrete voorstellen zullen moeten komen voor praktische
operationele samenwerking. Tot slot benadrukt de minister het belang van een goede Europese databank met
vingerafdrukken e.d. en het toepassen van biometrie-tcchnieken bij de ontwikkeling van nieuwe
identiteitsbewijzen teneinde de identiteit van terrorismeverdachten beter te kunnen achterhalen.
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