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Geachte leden,

In verband met de besprekingen in de komende JBZ-Raad op 2 en 3 december a.s. vragen wij uw aandacht voor het
onderstaande.

De Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht heeft
kennis genomen van ‘het Haagse programma; versterking van de vrijheid, de veiligheid en het recht in de Europese
Unie’, dat is aangenomen op de JBZ-Raad van 5 november jl. . Ten aanzien van de beleidsvoornemens op het
terrein van justitie en binnenlandse zaken, die in het Haagse programma zijn verwoord, merkt de Permanente
Commissie op dat er geen concrete maatregelen zijn opgenomen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
In het hoofdstuk III.1 ‘Versterking van de vrijheid, (1.1) Het burgerschap van de Unie’, vraagt de Europese Raad de
Raad en de Commissie wel om bijzondere aandacht te schenken aan de bestrijding van antisemitisme, racisme en
vreemdelingenhaat. In tegenstelling tot het beleidsprogramma van Tampere uit 1999, is er echter geen sprake van
het nemen van concrete maatregelen. In het Tampere-beleidsdocument stelde de Raad in het hoofdstuk III ‘Eerlijke
behandeling van derdelanders’ nog:

18. De Europese Unie moet zorgen voor een eerlijke behandeling van derdelanders die legaal op het
grondgebied van haar lidstaten verblijven. Een krachtiger integratiebeleid moet erop gericht zijn
hun rechten en verplichtingen te geven die vergelijkbaar zijn met die van de EU-burgers. Het
moet tevens de non-discriminatie in het economische, sociale en culturele leven stimuleren en
maatregelen tegen racisme en vreemdelingenhaat ontwikkelen.

19. Voortbouwend op de mededeling van de Commissie: "Een actieplan tegen racisme" roept de
Europese Raad op de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat op te voeren. De lidstaten
baseren zich daarbij op de beste praktijken en op de ervaringen. De samenwerking met het
Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en de Raad van Europa, zal
worden geïntensiveerd. Daarenboven wordt de Commissie verzocht ter uitvoering van artikel 13
van het EG-verdrag zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen inzake de strijd tegen racisme
en vreemdelingenhaat. Om meer in het algemeen discriminatie te bestrijden, worden de lidstaten
aangemoedigd om nationale programma's op te stellen.

De gelijkebehandelingsrichtlijnen, gebaseerd op artikel 13 EG-verdrag, zijn in de meeste lidstaten geïmplementeerd.
Maatregelen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat hebben daarentegen op EU-niveau nog altijd geen
invulling gekregen. Het daartoe ontworpen instrument, het Ontwerp-kaderbesluit ter bestrijding van racisme en
vreemdelingenhaat, is sinds februari 2003 niet meer in de JBZ-Raad behandeld.
De Permanente Commissie constateert dat maatregelen gericht op een eerlijke behandeling van derdelanders
nauwelijks aandacht hebben gekregen, terwijl maatregelen die migratie pogen te beperken, met grote
voortvarendheid worden ontwikkeld en aangenomen.
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De Permanente Commissie geeft u in overweging om over dit onderwerp de onderstaande vragen aan de betrokken
bewindslieden te stellen:

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot het aannemen van het ontwerp-kaderbesluit ter bestrijding van
racisme en vreemdelingenhaat?

- Indien er momenteel in de JBZ-Raad geen besprekingen over het ontwerp-kaderbesluit plaatsvinden, is de
regering dan bereid om het onderwerp nog tijdens het Nederlands Voorzitterschap op de agenda van de
JBZ-Raad te plaatsen?

- In het Haags Programma vraagt de Europese Raad aan de Raad en de Commissie om bijzondere aandacht
te schenken aan de bestrijding van antisemitisme, racisme en vreemdelingenhaat. In het Tampere-
beleidsprogramma riep de Europese Raad nog op tot het nemen van maatregelen tegen racisme en
vreemdelingenhaat. Is de situatie met betrekking tot racisme en vreemdelingenhaat in de EU zodanig
verbeterd, dat het nemen van maatregelen op dat terrein de komende jaren niet meer noodzakelijk is?

De Permanente Commissie heeft over dit onderwerp eveneens een brief gestuurd aan de ministers Donner en
Verdonk.

Namens de Permanente Commissie,


