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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op
14 februari 2012 een brief gestuurd aan de minister van Buitenlandse
Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Kamer zijn gedaan.
De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op
27 maart 2012 gereageerd.
De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties1 brengt
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties,
Fred Bergman
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Den Haag, 14 februari 2012
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Hierbij treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 januari 2012 is verstreken. Teneinde een
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen,
graag voor vrijdag, 23 maart 2012.
Daarnaast treft u ter informatie een overzicht aan van de openstaande of
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2012 verloopt.
Beide overzichten worden u ook digitaal toegezonden.1
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder
vermelding van het registratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Mr. G. J. de Graaf

1
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=viwtmec093x5&ministerie=
vghyngkof7kc
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=viwtnnodguyb&ministerie=
vghyngkof7kc
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BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 maart 2012
Hierbij zend ik u een reactie op het overzicht van de toezeggingen van de
minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken zoals opgenomen in de toezeggingenregistratie van de Eerste
Kamer.
Toezegging samenwerking binnen de Raad van Europa (T01187)
Aan deze toezeggingen is voldaan met de brief inzake mensenrechten in
het buitenlands beleid van 3 oktober 2011, verstuurd door de minister van
Veiligheid en Justitie.
Toezegging Staat van de Unie (T01188)
Aan deze toezegging is voldaan met de brief inzake de opzet van de «Staat
van de Europese Unie», verstuurd op 20 maart jl..
Toezegging vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM
De minister heeft nog geen vergadering bijgewoond van de Parlementaire
Assemblee.
Toezegging activiteiten maatwerkprogramma in Balkanlanden (T01194)
Aan deze toezegging is voldaan met de brief inzake voortzetting van het
MATRA-programma op de Westelijke Balkan, verstuurd op 26 maart jl.
met kenmerk DEU-0254/2012.
Toezegging bespreken aangekondigde evaluatie in het Benelux parlement
(T01196)
Met de evaluatie van de Benelux is in 2011 een begin gemaakt. De
evaluatie maakt deel uit van een breder onderzoek naar de versterking van
de Europese samenwerking en de Nederlandse positie daarbinnen. De
beleidsdoorlichting wordt uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en zal in 2012 afgerond worden.
IOB zal nog gesprekken houden met individuele leden van het Benelux
parlement.
Toezegging Toezending conceptversie richtlijn betreffende de toepassing
van het beginsel van gelijke behandeling van personen (T01237)
De conceptversie van de betreffende richtlijn bevindt zich nog steeds in de
onderhandelingsfase. Aan de toezegging kan op dit moment dus nog niet
worden voldaan. Wanneer het richtlijnvoorstel in de besluitvormende fase
terecht komt, zal het kabinet, overeenkomstig de toezegging, voorafgaande aan de desbetreffende Raad de definitieve conceptversie van de
richtlijn naar de Kamer sturen.
Toezegging Kabinetsreactie aanbiedingsbrief inzake aanbevelingen uit de
evaluatie van de Europese werkwijze
Aan deze toezegging is voldaan met het toezenden van de brief inzake
versterking Europese werkwijze Eerste Kamer met kenmerk DIE-669/11
verstuurd op 26 mei 2011.
Toezegging Bijdrage Nederland Ontwikkelingsbank van de Raad van
Europa (T01303)
De Eerste Kamer zal hierover april van dit jaar geïnformeerd worden.
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Toezegging Jaarlijkse rapportage over uitspraken van het Hof van Justitie
van de EU waarin het Handvest, het EVRM en fundamentele beginselen
op de terreinen van asiel en migratie een rol spelen (T01304)
Aan dit verzoek zal worden voldaan door toezending van een jaarrapportage over voor Nederland relevante EHRM-jurisprudentie en de
jaarlijkse brochure onder de titel «jaarbericht internationale mensenrechtenprocedures».
De specificiteit van uitspraken over Asiel en Migratie liggen meer op
terrein van minister Leers.
Toezegging Verkiezingswaarnemingsmissie Raad van Europa en OVSE
(T01305)
Aan deze toezegging is voldaan. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten geweest voor Eerste en Tweede Kamerleden (o.a. op
13 september 2011 en op 16 januari jl.). Daarnaast heeft Nederland in
Brussel verschillende malen het onderwerp van closed shops onder de
aandacht gebracht. Op 14 april 2011 is gesproken met de EDEO, de
Commissie en leden van het Europees Parlement over vergroting van de
deelname van parlementariërs; op 6 juli heeft de minister naar de HR
Ashton een brief gestuurd om aan te dringen de participatie van nationale
parlementsleden te bevorderen en onlangs op 28 februari jl. heeft
Nederland het onderwerp weer opgebracht in Brussel.
Toezegging Beleidsruimte multilaterale kanalen (T01346)
De staatssecretaris heeft reeds toegezegd te zullen handelen in de geest
van hetgeen de heer Kuiper opbracht. De Eerste Kamer wordt via de
begroting van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de beleidsruimte
t.a.v. multilaterale kanalen. Voor de periode 2015 (IDA) is nog geen
committering aangegaan.
Toezegging gesprek rol NGO’s (T01347)
De discussie over de rol van het maatschappelijk middenveld vindt
momenteel plaats. De Eerste Kamer zal daarover in het najaar geïnformeerd worden.
Toezegging Onderwijs in fragiele staten (T01349)
De Eerste Kamer zal hierover in het voorjaar geïnformeerd worden.
Toezegging motie Eigenman ontwerpen beleidskader (T01351)
De Eerste Kamer zal hierover in het voorjaar geïnformeerd worden.
Toezegging Rol innen belasting in partnerlanden (T01353)
De Eerste Kamer zal hierover in het voorjaar geïnformeerd worden.
Toezegging Verdrag inzake clustermunitie (T01341) en toezegging
Stimuleren toetreding Verdrag inzake Clustermunitie (T01419)
Van 12 tot 16 september 2011 vond in Beiroet de tweede bijeenkomst
plaats van verdragsstaten bij de Conventie inzake Clustermunitie. Naast
ruim 130 andere landen en internationale organisaties was Nederland
vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. Als partij bij de CCM heeft
Nederland bij deze gelegenheid staten die nog geen partij zijn opgeroepen
om tot het verdrag toe te treden. Ook in de toekomst zal de regering waar
mogelijk blijven aandringen op toetreding van landen die nog geen partij
zijn bij het verdrag, onder meer in NAVO-verband.
Toezegging Verhouding verplichtingen Verdrag inzake Clustermunitie en
overige internationale verdragen
Aan deze toezegging is voldaan met de brief van 2 mei 2011 kenmerk
DJZ/IR-54/11.
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Toezegging Uitvoeringspraktijk transitverboden clustermunitie (T01420)
Door middel van de brief van 2 mei 2011 (DJZ/IR-2011/54) is aan de
toezegging voldaan om uw Kamer schriftelijk te informeren over de
(nationale) uitvoeringspraktijk betreffende doorvoer van clustermunitie.
Toezegging Evaluatie artikel 1c Verdrag inzake Clustermunitie toetsingsconferentie (T01417)
De toezegging om artikel 1c van de CCM te evalueren en aan de hand van
rechtsvergelijkend onderzoek te bezien of een investeringsverbod volgt uit
artikel 1c van de CCM komt mijns inziens te vervallen nu de regering de
motie Haubrich-Gooskens inzake een verbod op directe investeringen in
clustermunitie gaat uitvoeren. De minister van Financiën heeft u hierover
nader geïnformeerd op 21 maart 2012.
Toezegging motie Thissen LOGO South (T01352)
De Eerste Kamer zal hierover voorjaar 2012 geïnformeerd worden.
Toezegging Visie op Europa-communicatie (T01392)
De Eerste Kamer zal hierover in een later stadium mondeling of schriftelijk
over geïnformeerd worden.
De Secretaris-Generaal,
Mr. E. Kronenburg
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