
31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2009

O BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Den Haag, 18 juni 2009

Hierbij zend ik u een reactie op het overzicht van de toezeggingen van de
minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamen-
werking en de staatssecretaris voor Europese Zaken zoals opgenomen in
de toezeggingen-registratie van de Eerste Kamer.

In algemene zin wil ik opmerken dat de samenvatting van een toezegging
in de registratie van de Eerste Kamer niet altijd een-op-een overeenkomt
met de tekst van het bijbehorende debat zoals weergegeven in de Hande-
lingen die ook in de toezeggingenregistratie zijn opgenomen.

Toezegging Versterken stabiliteitsfonds (31 200 V en X) (T00209)

Aan deze toezegging is voldaan; zie de brief d.d. 9 april van de ministers
van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking aan de
Eerste Kamer over de uitvoering van het stabiliteitsfonds 20081.

Toezegging Relatie humanitaire hulp en reconstructie (31 200 V en X)
(T00211)

Aan deze toezegging is voldaan. Het naar aanleiding van de advies-
aanvraag uitgebrachte AIV-advies nr. 64 «Crisisbeheersingsoperaties in
fragiele staten: de noodzaak van een samenhangende aanpak» is op
6 april jl. aan de Eerste Kamer aangeboden (kamerstuk 31 787, nr. 4).

Toezegging Uitventen resultaten VN-top Rome (31 200 V) (T00208)

Aan deze toezegging is als volgt opvolging gegeven. De minister voor
Ontwikkelingssamenwerking heeft in speeches en andere publieke optre-
dens veelvuldig positief gerefereerd aan het belang van landbouw zoals
besproken in Rome en het belang in deze tijden van crisis in te blijven
zetten op de productieve sector en landbouw, zoals bijvoorbeeld recente-
lijk op het Seminar «Water en Brood» van de Eduardo Frei Stichting te
Wageningen op 8 juni 2009. Daarnaast is de uitvoering in volle gang van
de notitie landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid, die een
intensivering beoogd in financiële inspanningen maar vooral ook in
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samenwerking met partners. Vele in de notitie genoemde initiatieven zijn
inmiddels in uitvoering. Zo is bijvoorbeeld het op 23 oktober 2008 gelan-
ceerde Initiatief Duurzame Handel van start gegaan waarbij inmiddels
voor de cacao-, natuursteen-, soja-, hout- en bosproductenketens een
veelheid van partners uit het bedrijfsleven zoals UNILEVER, Cargill, Ahold,
Mars, Heineken, MFO’s zoals SNV, ICCO, Solidaridad, platforms als AGRI-
PROFOCUS en kennisinstituten zoals WUR en ISS samenwerken.

Toezegging Discussie «Berlin-plus» (31 200 V en X) (T00207)

Aan deze toezegging wordt opvolging gegeven middels voortdurende
Nederlandse inzet voor verbeterde EU-NAVO-samenwerking zowel bila-
teraal en in EU/NAVO-kader (zoals weergegeven in ondermeer kamerstuk
21 501–28, nr. 45, d.d. 28 augustus 2008 en kamerstuk 21 501-02, nr. 859,
d.d. 7 november 2008).

Toezegging IJzeren Rijn (29 579) (T00249)

Deze toezegging betreft een toezegging van Mevrouw Peijs, minister van
Verkeer en Waterstaat.

Toezegging Rechtsbescherming onterecht geplaatsten (28 764) (T00516)

Aan deze toezegging is voldaan; zie o.a. de brieven d.d. 26 januari en
1 mei 2009 van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Eerste Kamer
over rechtsbescherming bij de procedures met betrekking tot plaatsing op
en schrapping van terrorismelijsten op EU- en VN-niveau (kamerstuk
28 674, O en P).

Toezegging Juridische positie Hoge Vertegenwoordiger (31 384) (T00876)

Aan deze toezegging zal opvolging worden gegeven wanneer de bespre-
king van de implementatie van het Verdrag van Lissabon weer aan de
orde is.

Toezegging Eigenmiddelenbesluit (30 802) (T00268)

Aan deze toezegging is voldaan; zie de kabinetsreactie op de EU-budget
review «Nederlandse prioriteiten voor een moderne EU-begroting» d.d.
14 april 2008 (kamerstuk 22 112, nr 634).

Toezegging Eigen verantwoordelijkheid ontvangende landen (31 200 V
en X) (T00205)

Deze toezegging wordt verwerkt in de defensieverkenningen die naar
verwachting begin 2010 naar de Kamer wordt gezonden.

Toezegging Intensivering betrekkingen met Israël (31 202) (T00349)

Ten eerste wil ik opmerken dat de samenvatting van de toezegging in de
registratie van de Eerste Kamer niet geheel overeenkomt met de
uitspraken van de Minister in het debat zoals weergegeven in de Hande-
lingen: «De besprekingen daarover zijn gaande en wij steunen dit proces,
uitgaande – en dat is dus wel een voorwaarde – van een constructieve
opstelling van Israël in het vredesproces.» (...) «Wij verzetten ons tegen
een eenzijdige veroordeling, zonder dat er ook gekeken wordt naar de
andere kant. Als ik zeg dat de voortgang van het Annapolis-proces bepa-
lend zal zijn voor de intensivering van de betrekkingen, dan betekent dat
dus ook dat daarin bepaalde stappen gezet moeten worden.»
Aan deze toezegging is als volgt opvolging gegeven. Tot aan de escalatie
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van het conflict in en rondom Gaza eind december 2008 was sprake van
constructieve medewerking van zowel Israël als van de Palestijnse Autori-
teit aan het Annapolisproces. De RAZEB van 8/9 december 2008 heeft het
besluit van de EU-Israël Associatieraad om de betrekkingen te intensi-
veren bevestigd in zijn conclusies over de bilaterale betrekkingen met de
mediterrane partners. Zie brief d.d. 10 december 2008 van de minister en
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (kamerstuk 21 501-02, nr. 865).
De Gaza-crisis heeft geleid tot een besluit van de Palestijnse Autoriteit de
besprekingen met Israël in het kader van Annapolis-proces te staken,
alsmede tot een gemeenschappelijk besluit van de Europese Commissie
en Israël om de besprekingen aangaande de intensivering van betrek-
kingen tijdelijk op te schorten. Naar het oordeel van de regering noopte de
gang van zaken omtrent Gaza niet tot herziening van het EU-standpunt
over de verdieping van de betrekkingen van Israel met de EU omdat het
juist op zo’n moment nodig is de politieke dialoog te intensiveren om op
deze wijze een constructieve rol te spelen als EU in het MOVP en tegelij-
kertijd aan te grijpen om Israël te wijzen op zijn internationale verplich-
tingen jegens de Palestijnse bevolking. Zie brief d.d. 3 april 2009 van de
Minister van Buitenlandse Zaken (kamerstuk 23 432, nr. 288).
Ingevolge de uitspraak van de Tweede Kamer neergelegd in de motie van
de leden Van der Staaij en Haverkamp d.d. 16 april 2009 (kamerstuk
23 432, nr. 293) zal de regering zich in EU-verband inspannen voor een
spoedige heropening van de besprekingen met Israël over de intensive-
ring van de relatie tussen de EU en Israël mede met het oog op het
hervatten van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnse Auto-
riteit.

Toezegging Nederlandse inzet 60 jaar NAVO (31 200 V en X) (T00206)

Aan deze toezegging is voldaan; zie brief d.d. 20 maart van de minister
van Buitenlandse Zaken (kamerstuk 28 676, nr. 77).

Toezegging Subsidiariteitstoets (31 200 V) (T00345)

Naar verwachting zal in het zomerreces aan de Kamer een voortgangs-
brief over dit onderwerp worden gezonden.

Toezegging Regionale samenwerking Oost-Nederland en
Nordrhein-Westfalen (31 202) (T00348)

Ten eerste wil ik opmerken dat de samenvatting van de toezegging in de
registratie van de Eerste Kamer niet geheel overeenkomt met de
uitspraken van de staatssecretaris in het debat zoals weergegeven in de
Handelingen: «Naar onze mening is er genoeg geld beschikbaar voor het
lange programma. In het verleden is er ook nooit een probleem geweest.
Mochten zich dergelijke problemen voordoen, dan zijn wij graag bereid
om naar een oplossing te zoeken. Met de informatie waarover ik nu
beschik, kan ik het bedrag van 25 mln. niet achterhalen, maar ik zal er nog
eens naar kijken. Misschien kan ik hier schriftelijk op terugkomen als wij
iets meer op dit punt kunnen ontdekken.» Conform deze toezegging van
de staatssecretaris in het Europadebat is naar de materie gekeken. Daarbij
is geen informatie naar boven gekomen, die aanleiding vormde hier
schriftelijk op terug te komen. Deze toezegging beschouwen wij als afge-
daan.

Secretaris-Generaal,
Mr. E. Kronenburg
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