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Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juli 2001

In mijn brief van 5 juli jl. (23 490, nr. 197) heb ik toegezegd uw Kamer,
mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, nader te informeren over de
Raad van 13 juli jl. zodra definitieve documenten van de zijde van het
Voorzitterschap beschikbaar zijn.

Namens Nederland nam de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de heer G. M. de Vries, deel aan deze Raad.
De agenda omvatte, behalve de vaststelling van de lijst met a-punten,
alleen het vaststellen van de tekst van de conclusies van de Raad met
betrekking tot de veiligheid tijdens Europese Raden en andere evene-
menten met een mogelijk vergelijkbaar effect (op de openbare orde en
veiligheid).

Voor de volledigheid wijs ik u erop dat de zogenaamde lijst met a-punten,
die daags voor de Raad bekend werd, geen punten bevatte die ingevolge
artikel 3 van de Rijkswet houdende goedkeuring van het Verdrag van
Amsterdam tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie
(Stb. 1998, 737) aan uw Kamer dienen te worden aangeboden.

De behandeling van de conclusies in de Raad was door het Voorzitter-
schap beperkt tot twee punten – voor politiek overleg – nadat over de tekst
van de overige conclusies in beginsel overeenstemming was bereikt.
Allereerst was aan de orde de vraag of de EU zou moeten streven naar de
inrichting van een aparte databank. Deze databank zou de (persoons-)
gegevens dienen te bevatten van de personen die zich binnen de EU
schuldig hebben gemaakt aan ernstige en gewelddadige vormen van
verstoring van de openbare orde.
Het tweede punt betrof een voorstel voor een conclusie waarbij de
Lidstaten een nadere studie zouden doen naar wenselijkheid en (juridi-
sche) mogelijkheid van zogenaamde uitreisverboden (beperken van de
mogelijkheid het grondgebied van een EU-Lidstaat te verlaten).
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Een ruime meerderheid van Lidstaten oordeelde beide maatregelen, in
ieder geval op dit moment, niet noodzakelijk dan wel principieel als te
ingrijpend.

Het resultaat van de besprekingen in de Raad is vastgelegd in document
10916/01 (JAI 82) dat ik u bijgaand doe toekomen.1 Ik moge u kortheids-
halve verwijzen naar deze tekst.

Ik hoop u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,
A. H. Korthals

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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