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Toezegging Ratificatie protocol 14 EVRM (31.202) (T00347) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00347 
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2008_2 
Status openstaand 
Datum toezegging 22 april 2008 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 

mw. mr. drs. M.H.A. Strik (GroenLinks) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) 

Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie legisprudentie 
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 

het Europadebat op 22 april 2008 
 
 
Samenvatting 
 
De minister zegt toe alles in het werk stellen om Rusland ertoe te bewegen, protocol 14 zo snel 
mogelijk te ratificeren. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2007-2008, nr. 28 – blz. 1140 ev. 
 
Blz. 1145 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
De CDA-fractie dringt er nu alvast bij de regering op aan om het voorbereidend werk tot de toetreding 
van de Europese Unie tot het EVRM-Verdrag te starten. Waarom zouden deze onderhandelingen niet 
nu alvast beginnen? 
 
(…) 
 
Daarbij is het van belang om de druk op Rusland te vergroten om protocol 14 te ratificeren. Ook op dit 
punt heeft de Raad van Europa veel acties ondernomen. Ik stel met vreugde vast dat de Russische 
delegatie in de Doema een sterk pleidooi heeft gehouden voor die ratificatie. Wij mogen het oplossen 
van de problemen van het Hof echter niet uitsluitend met protocol 14 verbinden; dat zou een 
vergissing zijn. Protocol 14 is absoluut nodig als eerste stap, maar daarmee zullen de reële problemen 
nog niet geheel van tafel zijn. 
 
Blz. 1157 
 
Mevrouw Strik (GroenLinks): 
 
(…) Druk op Rusland om protocol veertien te ratificeren, is dan ook hard nodig. 
 
Blz. 1182 
 
Minister Verhagen: 
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Alle sprekers vroegen om meer ondersteuning voor de Raad van Europa en benadrukten de 
noodzaak om zo snel mogelijk protocol 14 in werking te laten treden, in relatie tot de hoge werklast 
van het Europese Hof. Terecht is opgemerkt dat alles in het werk moet worden gesteld om Rusland te 
bewegen tot ratificatie van dit protocol, want die ratificatie is nodig wil dit in werking kunnen treden. Wij 
brengen dit op in contacten met de Russische autoriteiten. De Doema heeft zich hierover positief 
uitgelaten. Het is goed als Europarlementariërs dit blijven doen bij de collega’s in de Doema. Zij 
hebben  het immers het meest voor het zeggen. Uitspraken van Medvedev moeten worden opgepakt 
als hij het heeft over versterking van de rechtsstaat en allerlei hervormingen. Wij zullen alles in het 
werk stellen om Rusland ertoe te bewegen, dit zo snel mogelijk te ratificeren. 
 
 
Brondocumenten 
-  debat over de Staat van de Europese Unie 2007-2008 

nr. 28, blz: 1140-1166 
-  voortzetting debat over de Staat van de Europese Unie 2007-2008 

nr. 28, blz: 1173-1205 
 
 
Historie 
- 22 april 2008 

toezegging gedaan
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Toezegging Toezending BNC-fiches binnen 6 weken (31.384) (T00877) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00877 
Status openstaand 
Datum toezegging 7 juli 2008 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden mw. mr. drs. M.H.A. Strik (GroenLinks) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie legisprudentie 
Onderwerpen Verdrag van Lissabon 

toezeggingen aan de Kamer 
Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 

(R1850)) 
 
 
Samenvatting 
 
De staatssecretaris zegt toe, op korte termijn er voor te zorgen dat alle BNC-fiches steeds binnen de 
termijn van zes weken naar de Eerste Kamer gestuurd worden. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531 
 
(...) 
 
Blz. 1589 
 
Mevrouw Strik (GroenLinks): 
 
Het fiche levert ons extra informatie die het Commissievoorstel niet levert. Daarbij gaat het om de 
betekenis van het Commissievoorstel voor de nationale praktijk en de nationale wetgeving. Dat 
kunnen wij uiteraard ook uitzoeken. Wij kunnen wel een standpunt innemen. De minister-president gaf 
aan dat hij zijn uiterste best doet om mee te werken aan de informatievoorziening. Het punt is ook dat 
die bijzondere procedure, of wij die willen of niet, bedoeld is om invloed te kunnen uitoefenen op het 
regeringsstandpunt. Als wij dat standpunt dan nog niet kennen, is het voor ons lastiger. Als wij dat niet 
krijgen, zullen wij misschien sneller besluiten tot een bijzondere procedure, terwijl wij, als wij die 
informatie wel zouden hebben, misschien hadden geconstateerd dat het prima gaat met de 
 
onderhandelingen. 
 
Blz. 1588 
 
Staatssecretaris Timmermans: 
 
Wij maken vorderingen, maar wij zijn er nog niet helemaal. Wij zullen er voor zorgen dat alle BNC-
fiches en de voorstellen binnen zes weken bij de Kamer liggen. Die zes weken hebben wij echt nodig, 
omdat vaak sprake is van gecompliceerde onderwerpen. Er staat dan al veel druk op. Als het korter 
kan, zorgen wij daarvoor, maar de termijn van zes weken moeten wij kunnen halen. Ik beloof mevrouw 
Strik dat wij daar op korte termijn aan zullen voldoen. 
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Brondocumenten 
-  behandeling 

nr. 37, blz: 1531-1593 
 
 
Historie 
- 7 juli 2008 

toezegging gedaan
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Toezegging brief inzake zetelaantal EP onder Verdrag van Lissabon (31.702) 
(T00972) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00972 
Status openstaand 
Datum toezegging 17 maart 2009 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden mw. mr. A. Broekers-Knol (VVD) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie brief/nota 
Onderwerpen Europadebat 

Europees Parlement 
Verdrag van Lissabon 

Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 
het Europadebat op 17 maart 2009 

 
 
Samenvatting 
 
De staatssecretaris voor Europese Zaken zegt de Kamer, mede naar aanleiding van een opmerking 
van het lid Broekers-Knol, een brief toe waarin zal worden ingegaan op de wijze waarop zal worden 
omgegaan met het nieuwe zetelaantal voor Nederland in het Europees Parlement onder het Verdrag 
van Lissabon. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2008-2009, , nr. 25 - blz. 1225 
 
Blz. 1227 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): 
 
Voor Nederland betekent verkiezingen onder het Verdrag van Nice dat Nederland terugvalt naar 25 
zetels. Onder het Verdrag van Lissabon heeft Nederland recht op 26 zetels. Heeft de regering erover 
nagedacht hoe dat moet worden opgelost, voor het geval het Verdrag van Lissabon wordt 
geratificeerd? Moeten er dan nieuwe verkiezingen plaatsvinden voor één zetel? 
 
Blz. 1280 
 
Staatssecretaris Timmermans (p. 80) 
 
Wij krijgen het Verdrag van Nice en misschien het Verdrag van Lissabon, als dit in alle lidstaten wordt 
geratificeerd. Er is gevraagd wat dit voor het aantal zetels in het Europees Parlement betekent. 
Nederland gaat terug naar 25 zetels onder het Verdrag van Nice, en onder het Verdrag van Lissabon 
stijgt het zetelaantal naar 26. Moeten wij voor die ene zetel extra verkiezingen houden? Op dit 
moment zijn wij bezig om samen met BZK uit te zoeken op welke wijze dit het beste kan. Beide 
Kamers krijgen hierover een brief, zodra wij 
 
hierover alles op een rij hebben gezet. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat wij voor die ene zetel extra 
verkiezingen organiseren. Eventueel kan aan een restzeteloplossing worden gedacht. Wij moeten 
echter alles nog eens goed tegen het licht houden, om te bepalen wat de beste oplossing is. De 26ste 
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zetel kan pas ingaan als er een vorm is gevonden om deze te formaliseren, en dit gebeurt 
waarschijnlijk in de loop van de zittingsperiode van 
 
het Europees Parlement. De vorm wordt wel zo gekozen, dat niet aan het Ierse probleem tegemoet 
kan worden gekomen door nog eens een heel nieuwe ronde van ratificatieprocedures in alle lidstaten 
te houden. 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): 
 
Ik ben ontzettend blij dat er een brief komt met een uitleg over de wijze waarop dit moet worden 
opgelost. Komt deze brief nog voor de verkiezingen? Het is handig om dit te weten voordat de 
verkiezingen plaatsvinden. 
 
Staatssecretaris Timmermans: 
 
Voor de verkiezingen is deze brief er zeker, want wij zijn al bijna zover dat wij de brief kunnen 
afronden. Natuurlijk moet je politieke partijen ook duidelijkheid geven. Een persoon krijgt immers die 
zetel toegewezen en wil ook graag weten waar hij aan toe is. 
 
 
Brondocumenten 
-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1266-1283 

-  behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1225-1256 

 
 
Historie 
- 17 maart 2009 

toezegging gedaan
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Toezegging inzake werkverdeling grondrechtenagentschap en de Raad van 
Europa (31.702) (T00975) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00975 
Status openstaand 
Datum toezegging 17 maart 2009 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie overig 
Onderwerpen Europadebat 

Raad van Europa 
grondrechten 

Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 
het Europadebat op 17 maart 2009 

 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid 
Van der Linden, toe er actief op te blijven toezien dat de oorspronkelijke werkverdeling tussen het 
Europees Grondrechtenagentschap en de Raad van Europa goed wordt nageleefd, mede gelet op de 
discussie die hierover eerder in de Eerster Kamer bij de instelling van eerder genoemde organisatie is 
gevoerd. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225 
 
Blz. 1270 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
Ik ben de minister dankbaar dat hij er politieke energie in heeft gestoken. Die ministers zeggen nu: 
geen cent erbij. Ik zal niet bestrijden dat er misschien in de organisatie zelf kan worden bezuinigd. 
Maar hoe verklaart de minister nu dat diezelfde ministers voor de Europese Unie voor de komende vijf 
jaar 1,2 mld. beschikbaar stellen voor democratie en mensenrechten, dat een Europarlementariër bij 
mij komt en zegt dat men 140 mln. op de lijn heeft staan en dat wij afgelopen week een gesprek 
hebben gehad met de nieuwe directeur van het Agentschap voor de Mensenrechten, die 17 mln. krijgt 
en ons er niet van kan overtuigen dat er een toegevoegde waarde is? Wat zit er dan fout? 
 
Minister Verhagen: 
 
Ik zeg niet bij voorbaat dat een effectief EU-mensenrechtenbeleid geen toegevoegde waarde zou 
hebben. Dat geldt zeker waar het gaat om landen die geen lid zijn van de Raad van Europa. Dit kon 
onder andere ontstaan - dat was een van de vragen van de heer Van der Linden - doordat de 
financiering van het EU-mensenrechtenbeleid binnen de financiële perspectieven plaatsvindt. Er is 
dus wel een herverdeling van het geld binnen Europa, maar er wordt geen extra geld van de lidstaten 
gevraagd. 
 
Blz. 1271 



 8/29 

 
Minister Verhagen: 
 
Terecht is gewezen op de noodzaak van een goede samenwerking tussen het Europees 
Grondrechtenagentschap en de Raad van Europa. In 2008 is tussen beide organisaties een 
overeenkomst gesloten die voorziet in regulier overleg en complementariteit. Daartoe zit nu ook een 
vertegenwoordiger van de Raad van Europa in de managementraad van het Europees 
Grondrechtenagentschap. Wij zullen er actief op blijven toezien dat de oorspronkelijke werkverdeling 
tussen beide organisaties goed wordt nageleefd, mede gelet op de discussie die wij hier eerder bij de 
instelling van eerder genoemde organisatie hebben gevoerd. 
 
 
Brondocumenten 
-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1266-1283 

 
 
Historie 
- 17 maart 2009 

toezegging gedaan
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Toezegging Afzonderlijke toetredingsverdragen (30.802) (T00266) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00266 
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2007_1 
Status openstaand 
Datum toezegging 13 maart 2007 
Deadline  1 januari 2010 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden M.J.M. Kox (SP) 
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 

Ontwikkelingssamenwerking (BDO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie legisprudentie 
Onderwerpen Europadebat 

toetreding 
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 

het Europadebat op 13 maart 2007 
 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zal zich inzetten voor aparte toetredingsverdragen. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 22 – 727 
 
De heer Kox (SP): 
 
Betekenen de nieuwe afspraken ook dat wij zijn afgestapt van dubbele besluiten en dat de toetreding 
van elk land voortaan in deze Kamer afzonderlijk aan de orde zal komen? 
 
(..) 
 
Minister Verhagen: 
 
Deze minister zal zich inzetten voor aparte toetredingsverdragen. Doordat de toetreding niet meer aan 
een datum gekoppeld is, maar aan de vraag of men aan de criteria voldoet, is het probleem minder 
groot. Het probleem ontstaat als er een koppeling plaatsvindt, waardoor een toekomstige lidstaat die 
aan de criteria voldoet aan een land wordt gekoppeld dat niet voldoet aan de criteria en er wordt 
gezegd: take it or leave it. Die discussies hebben wij uitvoerig gehad bij de uitbreiding met de tien. 
Ook toen was differentiatie onmogelijk. 
 
De heer Kox (SP) 
 
Ik doe toch een allerlaatste poging. Deze Kamer zei de laatste keer tegen minister Bot dat wij dat niet 
meer wilden. De minister had er eigenlijk alle begrip voor, maar zei dat hij het nog niet had kunnen 
voorkomen. U zegt dat het uw inzet wordt. Ik zou het plezieriger vinden als u zei: dat gaan wij 
voortaan zo doen, dat hebben wij zo afgesproken. Als u dat niet zegt, hebt u het dus niet afgesproken 
en dreigt het opnieuw. 
 
Minister Verhagen:  
 
Afgesproken is dat voor ieder land afzonderlijk wordt beoordeeld of er sprake kan zijn van het krijgen 
van een datum van toetreding. Dat vindt pas plaats wanneer de toetredingsonderhandelingen in 
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principe zijn afgerond en de criteria zijn vervuld. Ik ben van mening dat het niet zal voorkomen in de 
praktijk, maar mijn inzet zal zelfs dan gericht zijn op het sluiten van aparte verdragen, juist om de 
parlementen de gelegenheid te geven om ieder land individueel te beoordelen. 
 
 
Historie 
- 22 januari 2009 

nieuwe deadline: 1 januari 2010 
Opmerking: Deadline verplaatst, aangezien op korte termijn geen nieuwe toetredingen worden 
verwacht. 

- 12 juni 2007 
nieuwe commissie: commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) 

- 12 juni 2007 
commissie vervallen: commissie voor Buitenlandse Zaken 

- 13 maart 2007 
toezegging gedaan
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Toezegging Juridische positie Hoge Vertegenwoordiger (31.384) (T00876) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00876 
Status openstaand 
Datum toezegging 7 juli 2008 
Deadline  1 januari 2010 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden mw. mr. A. Broekers-Knol (VVD) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie legisprudentie 
Onderwerpen Verdrag van Lissabon 
Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 

(R1850)) 
 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe dat gekeken zal worden naar de juridische positie van 
de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken na ontslag door de voorzitter van de Commissie 
en bij aanblijven in de Europese Raad. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531 en Handelingen I 2007-2008, nr. 38, blz. 1596 
 
(...) 
 
Blz. 1534 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD) 
 
De leden van de VVD-fractie blijven problemen zien over de positie van de Hoge Vertegenwoordiger 
wanneer de Hoge Vertegenwoordiger ontslagen wordt als lid van de Commissie door de voorzitter van 
de Commissie - de correcte terminologie luidt: ''ontslag neemt op verzoek van de voorzitter'' - terwijl hij 
zijn positie in de Raad behoudt. Volgens artikel 18, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie kan de Europese Raad het 
 
mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger beëindigen op dezelfde wijze als waarop benoeming 
geschiedt, namelijk met instemming van de voorzitter van de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen. De Europese Raad kán dit doen, maar het hoeft dus niet en het is ook 
nog de vraag of de vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen gehaald wordt. Wat is de 
situatie als het mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger niet beëindigd wordt door de Europese 
Raad? Blijft de positie in de Commissie dan vacant? Wie coördineert dan het externe optreden van de 
Unie? Kan het reglement van orde van de Europese Raad in een regeling voorzien om een dergelijke 
onmogelijke situatie te voorkomen? Wat is de opvatting van de regering hierover? 
 
Blz. 1581 
 
Minister Verhagen: 
 
(...) Dan komt de situatie in beeld waar mevrouw Broekers op doelde, namelijk wat er gebeurt als het 
mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger niet door de Europese Raad wordt beëindigd wanneer hij 
bijvoorbeeld ontslag zou moeten nemen. Op grond van de artikelen 17 en 18 is het theoretisch 
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mogelijk dat de Hoge Vertegenwoordiger zijn functie van vicevoorzitter in de Europese Commissie 
moet neerleggen, bijvoorbeeld omdat de Commissie collectief ontslag neemt, maar dat hij wel als 
Hoge Vertegenwoordiger kan aanblijven. Op zichzelf heeft het neerleggen van zijnfunctie als 
vicevoorzitter niet direct gevolgen voor het externe optreden van de Europese Unie. Uit artikel 234 van 
het Verdrag van de West-Europese Unie blijkt dat de Commissieleden en de Hoge Vertegenwoordiger 
in functie blijven en de lopende zaken blijven behartigen totdat in hun vervanging is voorzien. Een 
vergelijkbare regeling is ook in de huidige verdragen te vinden. Dus de Commissieleden moeten de 
lopende zaken blijven behartigen totdat in hun vervanging is voorzien. Op het moment dat er een 
nieuwe vicevoorzitter is, wordt deze ook automatisch de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger. De situatie 
waarvoor de heer Van der Linden vreesde, zal zich op basis van de verdragen niet hoeven voor te 
doen. 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): 
 
Is de minister van Buitenlandse Zaken het met mij eens dat het goed zou zijn om ook voor die situatie 
iets te regelen in het reglement van orde van de Europese Raad? Dan ligt het namelijk vast. Ik begrijp 
het verhaal van de minister, maar toch zou ik het handig vinden als dat ook geregeld is. 
 
Minister Verhagen: 
 
Als de vicevoorzitter van de Commissie ontslagen wordt dan wel ontslag moet nemen, blijft hij aan 
totdat in zijn vervanging is voorzien. Hij blijft de lopende zaken behartigen. Zodra er een nieuwe 
vicevoorzitter gekozen wordt, wordt hij op basis van het verdrag ook de Hoge Vertegenwoordiger. Ik 
zeg mevrouw Broekers toe dat ik de situatie die zij schetst nog zal bezien in het kader van de 
discussie over het reglement van orde van de RAZEB. Op basis van de artikelen 201 en 214 van het 
EG-verdrag zou er voor deze situatie een oplossing moeten zijn, zonder dat daar een specifieke 
nadere bepaling voor nodig is. Nogmaals, ik zeg toe dat ik zal nagaan of de juristen binnen de 
Europese Unie daar anders over denken. 
 
Blz. 1596 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD) 
 
Mijn fractie is blij met de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken dat gekeken zal worden 
naar de juridische positie van de Hoge Vertegenwoordiger na ontslag door de voorzitter van de 
Commissie en bij aanblijven in de Europese Raad. 
 
 
Historie 
- 18 juni 2009 

nieuwe status: openstaand 
Voortgang: 
documenten: 
-  brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken met reactie op 

toezeggingen van de ministers van BuZa en Ontwikkelingssamenwerking en de 
staatsecretaris voor Europese Zaken 
EK, O 

 
- 7 juli 2008 

toezegging gedaan
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Toezegging inzake financiële grondslag Raad van Europa (31.702) (T00970) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00970 
Status openstaand 
Datum toezegging 17 maart 2009 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie overig 
Onderwerpen Europadebat 

Raad van Europa 
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 

het Europadebat op 17 maart 2009 
 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie van het lid Van der 
Linden c.s., toe met zijn collega’s in de EU-lidstaten te spreken over meer financiële grondslag voor 
de Raad van Europa. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225 
 
Blz. 1270 
 
Minister Verhagen: 
 
De heer Van der Linden, mevrouw Strik en de heer Eigeman wijzen in hun interventies op de 
belangrijke plaats van de Raad van Europa in de politieke architectuur van Europa als geheel. Zoals 
de Kamer weet, hecht ook de regering bijzonder aan deze organisatie en haar kerntaken: versterking 
van democratie, respect voor mensenrechten en versterking van de rechtsstaat. Nederland heeft zich 
de afgelopen tijd, in lijn met de motie-Van der Linden die in uw Kamer unaniem is ingediend en 
aangenomen, juist ingezet om de discussie over de financiële grondslag voor deze organisatie om te 
buigen naar een groei van de middelen. Helaas heb ik moeten constateren dat daarvoor totaal geen 
draagvlak bestaat bij andere lidstaten. 
 
(...) 
 
Blz. 1270 
 
Ik ben best bereid om weer met mijn collega's daarover te spreken, maar het was echt een volstrekte 
"no go". Ik denk dat het wel van belang is -- wij moeten elkaar daarin niet als tegenstander zien, maar 
meer als bondgenoten -- dat ook u in uw gesprekken met uw collega's van andere lidstaten in de 
Raad van Europa probeert om deze discussie weer vlot te trekken. Het is gewoon een "no go" 
geweest en wij hebben er zeer veel energie in gestoken. 
 
(...) 
 
Het grootste probleem bij het vinden van een andere financiële grondslag ligt niet zozeer bij de EU-
landen, alswel bij de niet-EU-landen die lid zijn van de Raad van Europa. Die landen, Rusland met alle 
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respect voorop, doen moeilijk. Neem die uitgestoken hand van mij nu aan en laten wij kijken hoe wij 
dit debat nieuw leven in kunnen blazen. Wij moeten er om te beginnen voor zorgen dat in al die 
andere parlementen de ministers op dit punt net zozeer op de huid worden gezeten als in Nederland. 
 
Blz. 1271 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
Ik wil die taak graag overnemen in andere parlementen. U kunt niet zeggen dat de terughoudendheid 
van de niet- EU-landen, over het algemeen ook de armste landen, bij de financiering een argument is 
voor de 27 landen om niet met u mee te gaan. 
 
Minister Verhagen: 
 
Wij moeten ervoor zorgen dat daar door meerdere landen voor wordt gepleit. Ik kan daar met mijn 
collega's over praten en u kunt dat doen met uw collega's, zodat in de parlementen van de lidstaten 
van de Raad van Europa dat debat ook eens wordt gevoerd. Dan bekijken wij of wij dat njet kunnen 
omzetten in een meer solide financiële basis voor de Raad van Europa. Ik ben het namelijk met u 
eens dat de Raad van Europa een buitengewoon belangrijke plaats in die implementatie van de 
mensenrechtenstrategie vervult. 
 
 
Brondocumenten 
-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1266-1283 

 
 
Historie 
- 17 maart 2009 

toezegging gedaan
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Toezegging Structurele oplossing financiering Raad van Europa (31.202) 
(T00346) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00346 
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2008_1 
Status openstaand 
Datum toezegging 22 april 2008 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) 

Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie brief/nota 
Onderwerpen Europadebat 
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 

het Europadebat op 22 april 2008 
 
 
Samenvatting 
 
In een door alle fracties van de Eerste Kamer ondertekende motie wordt geconstateerd dat de 
begroting van de Raad van Europa achterblijft bij de ontwikkeling van de Raad van Europa. De Kamer 
verzoekt de regering een structurele oplossing te vinden voor de budgettaire problemen van de Raad 
van Europa en hiertoe gezamenlijke inspanningen te plegen met eensgezinde lidstaten van de Raad 
van Europa. Naar aanleiding van de motie zegt de minister toe, mee te zullen denken over structurele 
oplossingen voor de budgettaire problemen van de Raad van Europa. Nederland zal een vrijwillige 
bijdrage van € 600.000 leveren voor de komende drie jaren, en zal daarnaast participeren in een 
Noors trustfonds, dat tot doel heeft om de werklast van het Hof terug te dringen. Ook zegt de minister 
toe samen met gelijkgezinde landen extra stappen te zullen zetten om tot een oplossing te komen 
voor structurele problemen van de Raad van Europa. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2007-2008, nr. 28 – blz. 1140 ev. 
 
Blz. 1147 
 
De heer Van der Linden (CDA): De Nederlandse regering verdient lof voor het extra geld dat zij 
beschikbaar stelt voor het Hof en mensenrechtenprojecten. De CDA-fractie dringt er met de andere 
fracties bij de regering op aan om in navolging van enkele lidstaten een structurele oplossing te vinden 
voor dit budgettaire probleem en hiertoe met gelijkgezinde landen een initiatief te nemen. 
Mogelijkerwijs komen wij in tweede termijn daarop terug met een motie. Mag ik de regering vragen om 
toe te zeggen dat zij actief zal deelnemen op de volgende ministeriële conferentie in Straatsburg begin 
mei? Daar heeft de staatssecretaris de vorige keer met veel waardering, ook van andere delegaties, 
zijn optreden gemaakt. 
 
Blz. 1182 
 
Minister Verhagen: Ik kom toe aan de relatie tussen de EU en de Raad van Europa en die tussen EU 
en EVRM. Nederland is voorstander van een zo snel mogelijke toetreding van de EU tot het EVRM. 
(…) Nederland heeft aangegeven dat het voorstander is van een snelle toetreding, terwijl het zich 
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ervoor zal inzetten dat het toetredingsproces snel wordt voltooid. De voorbereidingen op dat terrein 
kunnen dus worden gestart. (…) Mede gelet op de noodzakelijke financiële ondersteuning, los van de 
steun die Nederland zelf heeft gegeven bovenop de normale bijdrage, geef ik aan dat ik, indien ik 
gelijkgezinde landen aantref, met hen het initiatief zal nemen voor een betere financiële 
ondersteuning. 
 
Blz. 1182 : 
 
De heer Van der Linden (CDA): U moet niet kijken of u gelijkgezinde landen aantreft, nee, u moet 
gelijkgezinde landen bewegen tot het door u genoemde initiatief. Zelfs als protocol 14 wordt 
geratificeerd, is het probleem van het Hof niet opgelost. Bent u dat met mij eens? 
 
Minister Verhagen: Ja. Op het punt van interne stroomlijning en efficiency kunnen ook nog de nodige 
stappen worden gezet. Het onderstrepen van het belang van het Hof als het gaat over de waarborg, 
verdient bredere steun dan alleen het verdelen van de werklast. Protocol 14 zal het verlichten van de 
werklast bevorderen. De waardering van het Hof zou een impuls kunnen krijgen door toetreding van 
de EU. 
 
De heer Van der Linden (CDA): Bent u bereid om als het gaat om de toetreding van de EU tot het 
EVRM initiatieven te nemen om nu reeds voorbereidende werkzaamheden te starten? 
 
Minister Verhagen: Dat heb ik net toegezegd. Ik verwijs naar het eerste rapport dat ik voor de 
commissie justitie en binnenlandse aangelegenheden van het Europees Parlement heb geschreven, 
naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht, toen voor het eerst over de derde pijler werd 
gesproken. Dat rapport ging over het wegnemen van de juridische beletselen voor de EU om toe te 
kunnen treden tot het EVRM. Ik kan u dat rapport, aanvaard door het Parlement, met alle plezier 
toesturen.  
 
Blz. 1195 
 
De heer Van der Linden (CDA): Mijn laatste punt is dat de Kamer breed heeft gesproken over de 
noodzaak om de kernelementen van de Raad van Europa te doen werken. Zij zijn belangrijker dan 
geld zeg ik, en velen van ons hebben die ervaring opgedaan: mensenrechten, rechtstaat en 
democratie, het uitdragen daarvan, het creëren van waarborgen, het creëren van instrumenten die 
werken. (…) Ik vind dat wij, nu mensenrechten terecht zo’n centraal punt zijn in het buitenlands beleid 
van dit kabinet, ervoor zorg moeten dragen dat het geld op een verantwoorde wijze wordt besteed. 
(…) Ik ben heel erg blij dat er een motie ligt die Kamerbreed aanvaard is. De regering heeft 
toegezegd, zich hiervoor te willen inspannen. Het is een steun in de rug voor de 
inspanningsverplichting die de regering op zich heeft genomen. 
 
Blz. 1201 
 
Minister Verhagen: De motie die door van de heer Van der Linden en door eenieder die aan het debat 
heeft deelgenomen is ondertekend, hoort bij de betere moties. Ik kan mij ook qua inhoud 
buitengewoon veel voorstellen bij de wens van de Eerste Kamer. Wij willen absoluut meedenken over 
structurele oplossingen voor de budgettaire problemen van de Raad van Europa. De oproep om met 
gelijkgezinde landen van de Raad van Europa een initiatief te nemen, zullen wij uiteraard ter harte 
nemen. Inspanning ja, resultaat is een tweede, teken ik daarbij aan. Er zijn wel wat gelijkgezinde 
landen die op dit punt zeer duidelijk van mening zijn dat er een oplossing moet komen voor de 
budgettaire problemen van de Raad van Europa, maar de meeste lidstaten zijn van mening dat door 
duidelijke prioriteiten te stellen, er nog voldoende bezuinigingsmogelijkheden zijn. Deze stelling delen 
de Kamer en ik niet, maar dit is wel een gegeven. Wij zijn dus van mening dat het Hof hoge prioriteit 
blijft hebben. 
 
Dat is de reden dat wij extra budgettaire middelen hebben bijgedragen aan die prioritaire activiteiten. 
Wij zullen ook participeren. Nederland heeft dus niet alleen vrijwillige bijdragen voor de komende drie 
jaren toegezegd à raison van € 600.000, maar Nederland zal ook participeren in een Noors trustfonds, 
dat tot doel heeft om de werklast van het Hof terug te dringen door onder andere opleidingen aan 
rechters en advocaten en door de verspreiding van uitspraken en jurisprudentie. Gelet op het feit dat 
er structurele problemen zijn, zie ik de motie van alle fracties van deze Kamer als een oproep om 
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samen met gelijkgezinde landen hiertoe extra stappen te zetten. Dat zeg ik toe. 
 
 
Brondocumenten 
-  debat over de Staat van de Europese Unie 2007-2008 

nr. 28, blz: 1140-1166 
-  voortzetting debat over de Staat van de Europese Unie 2007-2008 

nr. 28, blz: 1173-1205 
 
 
Historie 
- 2 december 2008 

Voortgang: 
documenten: 
-  verslag schriftelijk overleg van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties 

met de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Van der Linden c.s. 
(EK 31.200 V, E) 
EK, B 

 
- 22 april 2008 

toezegging gedaan
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Toezegging inzake niet geratificeerde conventies en protocollen (31.702) 
(T00974) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00974 
Status openstaand 
Datum toezegging 17 maart 2009 
Deadline  1 januari 2010 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden dr. P.W.J. Peters (SP) 

drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie overig 
Onderwerpen Europadebat 

protocol 
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 

het Europadebat op 17 maart 2009 
 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerkingen van het lid 
Peters en de motie Van der Linden c.s., toe nog niet geratificeerde internationale conventies en 
protocollen spoedig te ratificeren, dan wel collega ministers daarop aan te spreken. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225 
 
Blz. 1233 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
Ik spoor de regering aan om nog eens te kijken naar de te ratificeren conventies. Is het juist dat de EU 
dreigt op te stappen bij de conferentie van de Verenigde Naties over racisme? 
 
Blz. 1234 
 
De heer Peters (SP): 
 
Europese samenwerking moet, is goed, maar aard, richting en tempo komen niet zomaar uit de lucht 
vallen. Dat is allemaal mensenwerk en moet daarom ook democratisch bediscussieerd en daarna 
gelegitimeerd worden. We moeten blijven nadenken over wat de beste manier van samenwerken is in 
Europa in de breedste zin. We mogen de samenwerking in de Raad van Europa, in de OVSE en in de 
NAVO niet vergeten en evenmin eenvoudiger vormen van samenwerking, bijvoorbeeld tussen 
buurlanden. Bij het nog eens nader bestuderen van de conventies en de bijbehorende protocollen van 
de Raad van Europa is me opgevallen hoe beroerd Nederland het doet met het tekenen en ratificeren 
daarvan. 
 
Blz. 1271 
 
De heer Peters (SP): 
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Ik heb een meer inhoudelijke vraag over de Raad van Europa. Als je kijkt naar de stand van zaken 
rond de conventies en de protocollen, zie je dat een groot aantal getekende of geratificeerde 
exemplaren ontbreekt. Dat kost op zich weinig geld. Op sommige punten heeft Nederland zelfs 
voorbehouden gemaakt, zodat het heeft deelgenomen aan de discussie, maar het heeft toch niet 
ondertekend of geratificeerd. 
 
Minister Verhagen: 
 
Het niet tekenen valt op zich nog wel mee. In het reguliere overleg met de Raad van Europa hebben 
wij stilgestaan bij dit punt. Of op het punt van nationale wetgeving, of op het punt van verdragen 
hebben wij de onderdelen gecoverd. Bij ratificatie is het parlement aan zet, nadat wij hebben 
getekend. Met sommige collega's heb ik daarover discussies om ervoor te zorgen dat wij dat wel gaan 
doen. Onze staat van dienst op het punt van mensenrechten bewijst dat het geen onwil is van de 
Nederlandse regering om toe te treden tot bepaalde verdragen of protocollen. Soms zijn in de 
Nederlandse wetgeving op dit punt al voldoende waarborgen ingebouwd. Als dat niet het geval is, zeg 
ik u toe daar met de stofkam doorheen te gaan en zo nodig collegae aan te spreken op het zetten 
 
van nadere stappen. 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Mag ik u alvast de Europese erecode voor de sociale zekerheid in 
herinnering brengen? Die ligt er in ieder geval nog. 
 
Minister Verhagen: Bij dezen genoteerd! Die nemen wij mee met die stofkam! 
 
Blz. 1303 
 
Minister Verhagen: 
 
Dan de Raad van Europa. Nog los van de vraag of ik naar de mening van de Kamer een steuntje in de 
rug nodig heb, ben ik het in grote lijnen natuurlijk eens met de indiener van de desbetreffende motie. 
Deze motie zien wij uiteraard als een aansporing om de juiste initiatieven te nemen en met extra 
kracht voort te gaan. Laat ik de Kamer niets wijs maken. 
 
Negentien verdragen van de Raad van Europa zijn wel getekend, maar niet geratificeerd. Dat ligt niet 
aan ons maar, met alle respect, aan de Staten- Generaal. Juist een groot deel bevindt zich in de 
ratificatieprocedure. Bijvoorbeeld de verdragen inzake terrorismebestrijding en de bestrijding van 
mensenhandel liggen bij de Eerste Kamer. Deze verdragen staan op het lijstje van verdragen van de 
Raad van Europa die niet zijn geratificeerd. Als de Kamer niet alleen de stofkam wil hebben, maar ook 
zo snel mogelijk minder verdragen op deze lijst, dan heeft zij onze instemming om dit snel af te 
handelen. 
 
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): 
 
Het voorbeeld dat de minister geeft, de ratificatie van het verdrag over terrorismebestrijding, is 
inderdaad heel recent. Wij spreken met zijn allen echter niet over wat nu bij de Kamer voorligt of over 
wat twee maanden geleden bij deze Kamer is ingediend. Wij spreken over hetgeen in de afgelopen 
jaren niet is geratificeerd. Ik vind het een beetje flauw om dit voorbeeld te geven. 
 
Minister Verhagen: 
 
Nee, dat is niet flauw. Ik heb toegezegd wat ik heb toegezegd. Wij spreken over het totaal aantal 
verdragen dat niet is geratificeerd. Negentien verdragen zijn wel getekend. Dat is een feit en feiten zijn 
niet flauw. 
 
 
Brondocumenten 
-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie va n Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
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2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1266-1283 

-  behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1225-1256 

-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) en stemming, zonder stemming aangenomen) 
nr. 25, blz: 1293-1312 

 
 
Historie 
- 17 maart 2009 

toezegging gedaan
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Toezegging Subsidiariteitstoets (31.200 V) (T00345) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00345 
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2007_1 
Status openstaand 
Datum toezegging 19 juni 2007 
Deadline  1 januari 2010 
Verantwoordelijken Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie brief/nota 
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 

(31.200 V) 
 
 
Samenvatting 
 
De staatssecretaris van Europese Zaken is bereid om de resultaten van de gesprekken die hij en de 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken hebben met andere overheden op Europees terrein, te 
melden bij de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets, de commissies ESO en/of EuZa. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [33] – 1019 
 
De heer Eigeman (PvdA): 
 
De staatssecretaris van Europese Zaken gaat samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken twee 
keer per jaar met gemeenten om de tafel zitten om de werking van de Europese regelgeving kritisch 
door te nemen. Wij dringen erop aan de resultaten van die gesprekken aan de Tijdelijke Commissie 
Subsidiariteit worden gerapporteerd, zodat de Eerste en Tweede Kamer daaruit lering kunnen trekken. 
 
Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [33] – 1028 
 
Staatssecretaris Timmermans: 
 
De heer Eigeman wil ik nog kort toevoegen dat ik graag bereid ben om te voldoen aan zijn vraag om 
hetgeen ik met mijn collega van Binnenlandse Zaken bespreek met de andere overheden op 
Europees terrein te melden bij de subsidiariteitscommissie. Ik kan mij echter ook voorstellen dat wij 
het melden bij de ESA of de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. Het gaat over meer 
dan alleen vragen van subsidiariteit. De medeoverheden zijn ook op heel andere terreinen die met 
Europa te maken hebben actief. Het zou jammer zijn als de Kamers daarvan zouden worden 
uitgesloten. 
 
 
Brondocumenten 
- brief inzake EU-Verdragswijziging 

21501-20, TK nr. 356 
21501-20, TK nr. 356 

- brief inzake EU-Verdragswijziging 
21501-20, TK nr. 344 

21501-20, TK nr. 344 
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Historie 
- 18 juni 2009 

nieuwe status: openstaand 
Voortgang: 
documenten: 
-  brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken met reactie op 

toezeggingen van de ministers van BuZa en Ontwikkelingssamenwerking en de 
staatsecretaris voor Europese Zaken 
EK, O 

 
- 19 juni 2007 

toezegging gedaan
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Toezegging inzake viering Raad van Europa en EHRM (31.702) (T00973) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00973 
Status openstaand 
Datum toezegging 17 maart 2009 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie overig 
Onderwerpen Europadebat 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
Raad van Europa 

Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 
het Europadebat op 17 maart 2009 

 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van 
der Linden alsmede de motie Van der Linden c.s., toe te bezien op welke wijze de zestigste 
verjaardag van de Raad van Europa en de vijftigste van het Europese Hof voor de rechten van de 
Mens onder de aandacht van de burger kan worden gebracht. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225 
 
Blz. 1232 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
Het blijft overigens opvallend dat de nota's over mensenrechten grotendeels gefixeerd zijn op de 
Verenigde Naties en dat er relatief weinig aandacht is voor wat er in Straatsburg gebeurt. Dat beeld 
verdient correctie. Nederland heeft een uitstekende en zeer actieve ambassadeur. De Nederlandse 
leden in de verschillende organen, zoals het Hof, de CPT en de Venice Commission, hebben een 
uitstekende reputatie opgebouwd. Is de viering van deze mijlpalen geen goede gelegenheid voor een 
herwaardering van deze waardengemeenschap? 
 
De CDA-fractie is van oordeel dat beide mijlpalen aangegrepen moeten worden om in de tweede helft 
van dit jaar een groots opgezette publiekscampagne op te zetten. Ik overweeg om hierover in tweede 
termijn een motie in te dienen. 
 
Blz. 1271 
 
Minister Verhagen: 
 
Een ander element waarvoor de heer Van der Linden terecht aandacht vroeg is de zestigste 
verjaardag van de Raad van Europa en de vijftigste van het Hof, mijlpalen die ook door de regering 
worden aangegrepen om op gepaste wijze het belang van mensenrechten in het kader van de Raad 
van Europa onder de aandacht van jongeren te brengen, met een op scholen gerichte campagne. Ik 
heb ook de Eerste Kamer uitgenodigd om, uiteraard binnen de beperkingen die het budget mij in deze 
tijden stelt, te kijken of wij in de tweede helft van dit jaar additionele activiteiten kunnen organiseren, 
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zoals een debatbijeenkomst over de toekomst van de Raad van Europa. Daarover zijn wij in contact, 
welk contact op een zeer plezierige wijze plaatsvindt. Ik ga ervan uit dat wij in dit kader kunnen bezien 
hoe wij de Raad van Europa verder in het zonnetje kunnen zetten ter gelegenheid van zijn verjaardag. 
 
Blz. 1303 
 
Minister Verhagen: 
 
Wij zullen ons overigens ervoor inzetten om na de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM -- 
mevrouw Broekers sprak in dit kader ook over het Verdrag van Lissabon -- ook EUgelden naar het hof 
te geleiden, want dat is een van de grote pijnpunten in de discussies. Binnen de mogelijkheden en 
uiteraard afhankelijk van de activiteiten die kunnen worden ontplooid met scholen en niet 
gouvernementele organisaties, waar in de motie ook specifiek om wordt gevraagd, zal ik bezien of een 
bijdrage kan worden gegeven die ertoe leidt dat het 50-jarig bestaan van het hof en het 60-jarig 
bestaan van de Raad van Europa op een goede wijze onder de aandacht worden gebracht. Ik ben het 
ermee eens dat makkelijk gebruikgemaakt kan worden van het enthousiasme van bijvoorbeeld 
scholieren om aandacht te vragen voor de specifieke belangen die met de Raad van Europa en met 
de rechten van de mens in een geliberaliseerde rechtstaat zijn gediend. 
 
 
Brondocumenten 
-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1266-1283 

-  behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1225-1256 

-  voortzetting behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) en stemming, zonder stemming aangenomen) 
nr. 25, blz: 1293-1312 

 
 
Historie 
- 17 maart 2009 

toezegging gedaan
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Toezegging Informatievoorziening sluitend maken (31.384) (T00873) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00873 
Status openstaand 
Datum toezegging 7 juli 2008 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie legisprudentie 
Onderwerpen Verdrag van Lissabon 

informatieverstrekking 
Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 

(R1850)) 
 
 
Samenvatting 
 
De staatssecretaris zegt toe dat hij het maximale zal doen om het systeem inzake 
informatievoorziening sluitend te maken. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531 
 
Blz. 1539 
 
(...) 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
De Eerste Kamer heeft, terecht, Europa altijd hoog op de agenda gehad. Het Europese beleid is 
immers steeds meer ''binnenlands'' beleid geworden. Het Verdrag van Lissabon versterkt de rol van 
de nationale parlementen en daarmee ook die van de Eerste Kamer. Het verdient een eigenstandige 
rol te vervullen, hetgeen nu onderdeel uitmaakt van nadere heroverweging. Steeds meer wordt de 
werkwijze inzake Europa geïntegreerd in de gewone 
 
werkwijze van de Kamer met een directe betrokkenheid van de onderscheiden commissies. Dat is een 
positieve ontwikkeling. Dit vraagt van de regering een adequate informatievoorziening. Op dit punt is 
al veel verbeterd, maar het is nog steeds een aandachtspunt. Wil de regering toezeggen dat zij zal 
voorzien in een sluitend systeem? 
 
Blz. 1587 
 
Staatssecretaris Timmermans: 
 
De heer Van der Linden heeft ook gevraagd of de regering wil toezeggen dat zij in een sluitend 
systeem van informatievoorziening aan het parlement zal voorzien. De regering is bereid het 
maximale te doen om het systeem sluitend te maken, maar ik moet daarbij aantekenen dat nu ook 
beide Kamers rechtstreeks alle voorstellen en initiatieven van de Commissie ontvangen. Dat laat 
onverlet dat de regering de verplichting heeft om al die voorstellen te voorzien van een BNC-fiche en 
dat moet sneller en beter. Wij zijn al een heel eind opgeschoven, maar het moet nog beter. Die taak 
neem ik graag op mij. Dan kunnen wij het systeem definitief sluitend maken. Wij zijn nog steeds wel 
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eens te laat en dat is mij een doorn in het oog. 
 
 
Brondocumenten 
-  behandeling 

nr. 37, blz: 1531-1593 
 
 
Historie 
- 7 juli 2008 

toezegging gedaan
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Toezegging Melding noodremprocedure (31.384) (T00874) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00874 
Status openstaand 
Datum toezegging 7 juli 2008 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie brief/nota 
Onderwerpen Verdrag van Lissabon 

meldingen 
procedures 

Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 
(R1850)) 

 
 
Samenvatting 
 
De staatssecretaris zegt toe dat indien gebruik wordt gemaakt van de noodremprocedure, de regering 
dit aan de Eerste Kamer zal melden. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531 
 
(...)  
 
Blz. 1539 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
Wil zij tevens toezeggen dat zij, als zij in de toekomst de noodprocedure inroept, dit ook aan de Eerste 
Kamer meldt? 
 
Blz. 1587 
 
Staatssecretaris Timmermans: 
 
De heer Van der Linden heeft gevraagd of de regering bereid is aan de Eerste Kamer te melden dat 
gebruik is gemaakt van de noodremprocedure. Het antwoord daarop is ja. 
 
 
Brondocumenten 
-  behandeling 

nr. 37, blz: 1531-1593 
 
 
Historie 
- 7 juli 2008 

toezegging gedaan
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Toezegging inzake capaciteit kantoor mensenrechtencommissaris 
Hammarberg (31.702) (T00971) 
 
 
Kerngegevens 
 
Nummer T00971 
Status openstaand 
Datum toezegging 17 maart 2009 
Deadline  1 juli 2009 
Verantwoordelijken Minister van Buitenlandse Zaken 
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA) 
Commissie commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties (ESO) 
Soort activiteit Plenaire vergadering 
Categorie overig 
Onderwerpen Europadebat 
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met 

het Europadebat op 17 maart 2009 
 
 
Samenvatting 
 
De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid 
Van der Linden, toe contact op te nemen met de mensenrechtencommissaris Hammarberg, om te 
bezien of diens kantoor voldoende capaciteit heeft. 
 
 
Uit de stukken 
 
Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225 
 
Blz. 1232 
 
De heer Van der Linden (CDA): 
 
Deze minister heeft het mensenrechtenbeleid tot een prioriteit gemaakt. Wat dat betreft krijgt hij de 
volledige steun van de CDA-fractie. Beide bewindslieden weten wat de Raad van Europa betekent en 
dragen dit ook actief uit. Daarvoor zijn wij hen erkentelijk. Ook willen wij niet onvermeld laten dat de 
bewindslieden op bilaterale basis extra inspanningen leveren. In dat verband bepleiten wij ervoor om 
het voor de taak te bescheiden team van de commissaris mensenrechten Thomas Hammarberg, met 
één kracht namens Nederland te versterken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de regering die 
toezegging deed. Ik zeg nogmaals dat ik buitengewoon veel waardering heb voor de wijze waarop 
commissaris Hammarberg zijn taak in de 47 landen, volledig onpartijdig en met grote autoriteit, vervult. 
 
Minister Verhagen: 
 
Ook het werk van de mensenrechtencommissaris Hammerberg wordt door ons bijzonder gewaardeerd 
en ondersteund. Wij hebben onder andere extra financiële middelen beschikbaar gesteld, omdat de 
rest dat niet doet. Verder hebben wij een toegevoegde kracht op zijn kantoor gefinancierd om op het 
gebied van Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) extra activiteiten te ontplooien. Ik ben 
voornemens dat komend jaar te blijven doen. De heer Van der Linden vroeg om een uitbreiding 
daarvan met nog een extra kracht. Los van het feit dat wij de enigen zijn die dit doen, is volgens mijn 
informatie het kantoor van Hammerberg op dit moment adequaat bemenst voor de hem toegewezen 
taken. Maar ik zeg de heer Van der Linden toe met Hammerberg contact op te nemen om te zien of 
dat daadwerkelijk het geval is. 
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Brondocumenten 
-  behandeling Europadebat in het kader van de behandeling brief van de minister en 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, 
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2009 (31700 V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(31792 V) 
nr. 25, blz: 1225-1256 

 
 
Historie 
- 17 maart 2009 

toezegging gedaan 


