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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 24 juli 
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 Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 2 oktober 2013 gereageerd. 

De vaste commissies voor Europese Zaken1 en voor Buitenlandse Zaken2 

brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier voor dit verslag,
Bergman 

1 Samenstelling Europese Zaken:
Holdijk (SGP), Kox (SP), Sylvester (PvdA) (vicevoorzitter), Engels (D66) (voorzitter), Thissen 
(GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Hermans (VVD), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Vliegenthart 
(SP), De Vries (PvdA), De Vries-Leggedoor (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Th. de Graaf (D66), De 
Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Koole (PvdA), Van Dijk (PVV), Sörensen (PVV), 
Schouwenaar (VVD), Kok (PVV), Duivesteijn (PvdA)

2 Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), G.J. de Graaf (VVD), Franken (CDA) (vicevoorzitter), Nagel 
(50Plus), Elzinga (SP), Van Kappen (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik (GL), 
Vliegenthart (SP) (vicevoorzitter), K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Martens (CDA), Van Boxtel 
(D66), Th. de Graaf (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), 
Vlietstra (PvdA), Popken (PVV), M. de Graaff (PVV), Sörensen (PVV), Bröcker (VVD)

 
 
 
 
kst-33750-V-A
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013 Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 750 V, A 1



BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Den Haag, 24 juli 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 juli 2013 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2014 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjbkbf6ya5m0&ministerie=vghyngkof7kc 
Vooruitblik http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjbkd90a9lrb&ministerie=vghyngkof7kc 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 13 september 2013 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 oktober 2013 

Met verwijzing naar uw brief van 24 juli jl. (kenmerk 153366.02) inzake het 
halfjaarlijks rappel toezeggingen zend ik u hierbij, mede namens de 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een 
overzicht met de stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen aan de 
Eerste Kamer. 

Toezegging vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM 
(32.125, 32.123) (T01191) 

Aan deze toezegging is deels voldaan. Dit voorjaar heb ik het comité van 
Ministers van de Raad van Europa bezocht. Ten aanzien van de Parlemen-
taire Assemblee kan ik u melden dat ik voornemens ben deze 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 conceptrichtlijn van de Raad bevindt zich momenteel in de onderhan-
delingsfase. Daarom kan nog geen gestand worden gedaan aan deze 
toezegging. Zodra het richtlijnvoorstel in de besluitvormende fase terecht 
komt, zal deze, voorafgaande aan de desbetreffende Raad, aan uw Kamer 
worden toegezonden. 

Toezegging Kabinetsreactie WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» 
(32.502 (T01306) 

Op 1 februari 2011 heeft de Minister van Algemene Zaken een uitgebreide 
kabinetsreactie op het adviesrapport uitgebracht. In het debat met de 
Eerste Kamer kan de indruk zijn gewekt dat er nog een nadere reactie aan 
de Kamer zou toegaan. Echter, aangezien een uitgebreide kabinetsreactie 
al was uitgebracht, zal aan deze toezegging geen gevolg worden gegeven. 

Toezegging Gesprek rol NGO’s (32.500 V (T01347) 

Aan deze toezegging is voldaan middels de brief van 22 oktober 2012, 
waarin bevindingen zijn weergegeven van de discussie met het 
maatschappelijk middenveld in internationale samenwerking. Daarnaast 
geef ik nog graag mee dat begin oktober 2013 een brief aan de Tweede 
Kamer zal worden gestuurd over strategische partnerschappen met 
maatschappelijke organisaties. 

Toezegging Visie op Europa-communicatie (32.502, E)(T011392) en 
toezegging Publieksvoorlichting over EU en faciliteren kennismaken 
studenten aan Europese instellingen (33.551) (T01714) 

Met betrekking tot de Europa-communicatie van de regering en het 
faciliteren van bezoeken van geïnteresseerde Nederlanders aan de 
Europese instellingen in Brussel kan het volgende worden gemeld. Naast 
het gebruik van BZ facebookpagina’s, speeches en interviews waarin 
wordt ingegaan op de EU, zijn er ook evenementen gefaciliteerd voor 
studenten en scholieren om hen te interesseren voor de EU. Gedacht kan 
worden aan het evenement Face to Face, het Young European Specialists 
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(YES) programma, en het EU Back to School project (EUB2S). Via 
dergelijke activiteiten wil het kabinet mensen aanzetten om zelf initia-
tieven te ontplooien om de werking van de instellingen in Brussel ook met 
eigen ogen te gaan aanschouwen. De Nederlandse Permanente Vertegen-
woordiging bij de EU is daartoe regelmatig behulpzaam bij de totstand-
koming van bezoeken van groepen aan de Europese instellingen. In de 
afgelopen tijd heeft het kabinet zich ook expliciet ingezet voor het 
stimuleren van studenten om in het buitenland (binnen de EU, maar ook 
elders) te studeren. Inmiddels is een groei te zien in het aantal Neder-
landse studenten dat in het buitenland studeert. In 2012 volgden circa 
46.300 studenten een deel van hun studie in het buitenland. Van de 
studenten van wie het bestemmingsland bekend is, gingen de meesten 
naar het Verenigd Koninkrijk (6.600), België (5.450), Duitsland (2.250), de 
Verenigde Staten (1.850) en Spanje (1.650). 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
F.C.G.M. Timmermans
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