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Bijlagen
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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Hierbij bieden wij u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, het verslag aan van de informele bijeenkomst van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 oktober 2020 via videoconferentie, waar
de Minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming, de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties aan hebben deelgenomen.
Europees Crisisbeheer
Graag informeert de Minister van Justitie en Veiligheid u over het volgende. Mede
door de recente ervaringen met de COVID-19 crisis die het belang van goede
coördinatie en communicatie in EU-verband hebben benadrukt, staat de
hervorming van Europees crisisbeheer op de agenda in Brussel.
Het kabinet acht een grotere en meer coördinerende rol voor de Raad wenselijk
bij versterking van coördinatie en communicatie tussen EU-lidstaten. In het
bijzonder is het kabinet voorstander van het verder versterken van de
geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons (IPCR) tot een meer permanent
raadsinstrument met mogelijk een gekozen voorzitter. Deze structuur kan
bijdragen aan het versterken van EU crisisbeheer door een meer strategisch en
agenderend forum te zijn. Daarbij komt dat door een meer permanent
mechanisme de communicatiekanalen en andere structuren actief blijven,
waardoor de betrokkenen uit de verschillende lidstaten elkaar snel kunnen vinden
in tijden van crises. Ook staat het kabinet positief ten opzichte van de oprichting
van een permanente technische raadswerkgroep voor crisismanagement, waarbij
preventie en paraatheid verbeterd worden. Deze structuur kan bijdragen aan
strategische sturing, betere afstemming tussen beleidsterreinen en betere
communicatie.
Het kabinet zal zich bij gelegenheid de komende periode inzetten om deze ideeën
verder uit te dragen en gedachtenvorming hierover in Brussel te vorm te geven.
Ook zal het kabinet in deze discussie blijven uitdragen dat de primaire
verantwoordelijkheid en bevoegdheid ten aanzien van crisisbeheersing bij de
lidstaten ligt. Daarbij vindt het kabinet het van belang dat een grondige evaluatie
wordt uitgevoerd van het Europees crisisbeleid.
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Voorstellen op het gebied van Asiel en Migratie
Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september jl. heeft uw Kamer
verzocht om een brief met daarin een reactie op de gepresenteerde voorstellen
van de Europese Commissie op het gebied van asiel en migratie. In lijn met de
staande afspraken tussen uw Kamer en het kabinet zal uw Kamer worden
geïnformeerd over de deze voorstellen en de beoordeling van het kabinet van
deze nieuwe Commissie voorstellen via het BNC-traject.
Tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september jl.
heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met uw Kamer dit proces reeds
besproken. Mede met het oog op het behandelvoorbehoud dat uw Kamer heeft
geplaats bij deze voorstellen zal uw Kamer zo spoedig mogelijk een BNC-fiche
ontvangen over de algemene Mededeling en over de individuele deelvoorstellen,
inclusief de appreciatie van het kabinet en de kabinetsinzet voor de
onderhandelingen. Helaas is niet mogelijk gebleken om het fiche over de
algemene Mededeling via een versneld traject aan uw Kamer te versturen. Naar
verwachting zullen de BNC-fiches voor alle voorstellen rond 4 november aan uw
Kamer worden verstuurd.
Deze afspraken zijn bevestigd via de aanbiedingsbrief van de Geannoteerde
Agenda van de JBZ-raad van 8-9 oktober1 en vervolgens toegelicht in de
aanbiedingsbrief bij het Schriftelijk Overleg n.a.v. de Geannoteerde Agenda van
de JBZ-raad van 8-9 oktober dat voorafgaand aan het notaoverleg van 6 oktober
jl. met uw Kamer is gedeeld2. Tijdens dit notaoverleg over de asiel- en
migratieonderwerpen op de JBZ-raad van 8-9 oktober, stelden uw leden dat in
afwachting van het kabinetsstandpunt - dat via alle BNC-fiches met uw Kamer
wordt gedeeld – een debat of algemeen overleg na het ontvangen van de BNCfiches, de voorkeur heeft.
Voor de goede orde kan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid u nogmaals
verzekeren, dat het kabinet geen onomkeerbare besluiten zal nemen inzake de
Mededeling en de betreffende deelvoorstellen alvorens de BNC-fiches met uw
Kamer zijn gedeeld. Het proces in Brussel geeft daar ook geen aanleiding toe. De
Commissie heeft tijdens de JBZ-Raad op 8 oktober de voorstellen nader toegelicht
en de Lidstaten hebben de gelegenheid gekregen om een eerste reactie te geven.
Daarnaast heeft het Duitse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
een voorstel gedaan voor de verdere, politieke behandeling van de voorstellen.
Uw Kamer wordt hier, zoals gebruikelijk, nader over geïnformeerd via het verslag
van de JBZ-raad. Vooruitlopend daarop informeert de Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid u dat het Voorzitterschap inzet op het aannemen van
Raadsconclusies tijdens de JBZ-raad op 4-5 december a.s. Deze Raadsconclusies
moeten politieke richting geven voor de verdere inhoudelijke behandeling van
deze voorstellen. Ter ondersteuning van dit proces heeft het Voorzitterschap laten
weten een extra JBZ-raad te beleggen op 13 november. Dit geeft de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uw Kamer graag ter overweging mee bij
het plannen van het verzochte debat.
Wijziging OLAF verordening
Tot slot maakt de Minister van Justitie en Veiligheid graag van deze gelegenheid
gebruik om u te berichten dat er recent besluitvorming heeft plaatsgevonden
over de wijziging van de OLAF-Verordening, die nodig was in verband met de
oprichting van het EOM3. Een grote meerderheid van de lidstaten heeft in Coreper
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op 30 september jl. ingestemd met de uitkomst van de triloog, die op 24 juni jl.
onder het Kroatische voorzitterschap was afgesloten. Nederland heeft zich bij
deze gelegenheid onthouden van stemming, omdat het zich op onderdelen (met
name het mandaat van OLAF ten aanzien van btw-fraude en zijn toegang tot
bankgegevens) niet kon vinden in de uiteindelijke tekst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Ankie Broekers-Knol
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