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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op
21 februari 2013 een brief gestuurd aan de minister van Buitenlandse
Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan
de Kamer zijn gedaan.
De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op
2 april 2013 gereageerd.
De vaste commissies voor Europese Zaken1 en voor Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking2 brengen bijgaand verslag uit
van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier voor dit verslag,
Fred Bergman
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Den Haag, 21 februari 2013
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 januari 2013 is verstreken. Daarbij treft u
tevens, ter informatie, een overzicht aan van alle openstaande of deels
voldane toezeggingen, zoals gebruikelijk is bij het aantreden van een
nieuw kabinet. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel
http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vj7adu5558lu&ministerie=vghyngkof7kc
Totaaloverzicht
http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vj7amynzemp0&ministerie=vghyngkof7kc
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 29 maart 2013. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
verstreken.
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 aan deze Kamer worden gezonden, onder
vermelding van het toezeggingenregistratienummer.
De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G.J. de Graaf
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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, 2 april 2013
Met verwijzing naar uw brief van 21 februari jl. (kenmerk 152172.02u)
inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen zend ik u hierbij een overzicht
met de stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen van de minister
van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking aan de Eerste Kamer.
Toezegging Appelprocedures (28 764, T00517)
Aan deze toezegging is voldaan per brief van 20 oktober 2011 (vergaderjaar 2011–2012, EK 22 112, EJ), welke ingaat op de verbeteringen in de
rechtswaarborgen op EU- en VN-niveau voor door de sanctielijst getroffen
personen en entiteiten.
Toezegging vergadering Parlementaire Assemblee en werklast
EHRM (32 125, 32 123) (T01191)
Ten aanzien van de werklast EHRM bent u schriftelijk geïnformeerd,
respectievelijk op 3 oktober 2011 en 7 maart 2012. Ook minister Opstelten
van Veiligheid en Justitie is hier in zijn brief over de resultaten van het
overleg in Brighton nader op ingegaan (11 mei 2012).
Ten aanzien van de Parlementaire Assemblee kan ik u melden dat de
minister voornemens is deze dit jaar of volgend jaar te bezoeken.
Toezegging toezending conceptversie richtlijn van de Raad
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele rechten (22 112/31 544, CK,
T01237)
De conceptversie van deze richtlijn bevindt zich nog steeds in de
onderhandelingsfase. Aan de toezegging kan op dit moment dus nog niet worden voldaan.
Zodra 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 uw Kamer
toezenden.
Toezegging Kabinetsreactie WRR-rapport «Aan het buitenland
gehecht (32 502) (T01306)
Aan deze toezegging is door het ministerie van Algemene Zaken gevolg
gegeven per brief aan de Tweede en Eerste Kamer op 1 februari 2011.
Toezegging Beleidsruimte multilaterale kanalen (32 500 V)
(T01346)
De Eerste Kamer wordt via de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de beleidsruimte ten aanzien van
multilaterale kanalen.
Toezegging Gesprek rol ngo’s (32 500 V) (T01347)
In de brief over handel en ontwikkelingssamenwerking die in april aan de
Tweede Kamer zal worden gestuurd worden de eerste lijnen beschreven
over de toekomstige samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Een nadere uitwerking daarvan volgt in een separate brief voor de zomer.
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Toezegging Visie op Europa-communicatie (32 502, E) (T011392)
Deze toezegging zal worden meegenomen bij de Algemene Europese
Beschouwingen op 16 april a.s.
Toezegging Financiële sanctie bepleiten bij niet-naleving
EHRM-uitspraak (32 735)(T01474)
Aan deze toezegging is reeds gevolg gegeven. Ondanks pleidooi voor
onder meer Nederland tot sancties, heeft een dergelijke voorziening het in
Brighton niet gehaald als gevolg van te grote weerstand bij andere
lidstaten. Wel is het Comité van Ministers verzocht om te overwegen of er
meer effectieve maatregelen nodig zijn bij niet-naleving van
EHRM-uitspraken.
Renée Jones-Bos
Secretaris-Generaal
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