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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 13 maart 
2014 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 en de Minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 2 mei 2014 
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 van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Gradenwitz 

1 Samenstelling Europese Zaken:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), G.J. de Graaf (VVD), Kox (SP), Franken (CDA), Nagel 
(50PLUS), Elzinga (SP), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik (GL) (voorzitter), K.G. de Vries 
(PvdA), Knip (VVD), Martens (CDA), Backer (D66), Th. de Graaf (D66), De Boer (GL), De Lange 
(OSF), Schrijver (PvdA) (vice-voorzitter), Postema (PvdA)), Sörensen (PVV), Popken (PVV), 
Swagerman (VVD), Van Dijk (PVV), Bruijn (VVD)

2 Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), G.J. de Graaf (VVD), Franken (CDA) (vice-voorzitter), 
Nagel (50Plus), Elzinga (SP), Van Kappen (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik 
(GL), Vliegenthart (SP) (vice-voorzitter), 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)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Den Haag, 13 maart 2014 

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

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0jp9ubbnv&ministerie=vghyngkof7kc 

Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0mbhvp8q5&ministerie=vghyngkof7kc 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 2 mei 2014 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 EN DE 
MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 mei 2014 

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op uw verzoeken van 13 maart 
2014 met kenmerk 154662.02u en 154662.11u inzake het halfjaarlijks 
rappel toezeggingen. 

Overzicht van toezeggingen van de Minister van Buitenlandse 
Zaken aan uw Kamer: 

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

De Minister van Buitenlandse Zaken is voornemens om de Parlementaire 
Assemblee in het najaar te bezoeken. 

Toezegging toezending conceptversie richtlijn (22 112/31 544, CK) (01237) 

Momenteel wordt deze conceptrichtlijn op Raadswerkgroepniveau 
besproken. De conceptrichtlijn van de Raad zal aan uw Kamer worden 
toegezonden zodra deze in de besluitvormende fase terecht komt. 

Toezegging Visie op Europa-communicatie (32 502, E) (T01392) en 
toezegging Publieksvoorlichting over EU en faciliteren kennismaken aan 
Europese instellingen (33 551) (T01714) 

Aan deze toezeggingen is voldaan in de Kamerbrief d.d. 21 maart 2014 
met kenmerk minbuza-2014.90003. 

Toezegging Gesprek rol ngo’s (32 502, E) (T01392) 

Deze toezegging valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In reactie op het 
vorige rappel is aangegeven dat aan deze toezegging is voldaan middels 
de brief van 22 oktober 20123 over de bevindingen van de discussie met 
het maatschappelijk middenveld over internationale samenwerking. 
Voorts is op 9 oktober 20134 een brief verstuurd over strategische 
partnerschappen met maatschappelijke organisaties. Een kopie van beide 
brieven wordt uw Kamer bij dezen aangeboden. Voorts kan het kabinet u 
informeren dat in de maand mei het nieuwe subsidiebeleidskader voor 
maatschappelijke organisaties in de Staatscourant zal worden 
gepubliceerd. 

Toezegging Agentschappen in Europa (33 551) (T01711) 

Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrief over de subsidiari-
teitsexercitie d.d. 21 juni 2013 (kenmerk minbuza-2013.184323), waarin 
onder andere wordt aangegeven dat Nederland in algemene zin kritisch is 
ten aanzien van het creëren van nieuwe EU-agentschappen, de uitbreiding 
van taken van agentschappen en de toename van het budget van 
agentschappen. 

3 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr.....
4 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr.....
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Toezegging aanvulling Staat van de Unie (33 551) (T01712) 

Bij de Staat van de Europese Unie 2015 zal een lijst van links naar 
relevante websites worden gevoegd. 

Toezegging Visies kabinet op Syrië, het Midden-Oosten en de ontwikke-
lingslanden (33 551) (T01714) 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd uw Kamer te doen 
toekomen wat hierover aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Naast 
kopieën van alle Kamerbrieven die ingaan op verzoeken en Kamervragen 
ontvangt u de geannoteerde agenda’s en de verslagen van de Raad 
Buitenlandse Zaken waar regelmatig gerapporteerd wordt over de 
ontwikkelingen in Syrië en het Midden-Oosten. Recent is een Kamerbrief 
verstuurd over de bevindingen van de EPA-stakeholder bijeenkomsten 
(brief d.d. 25 maart 20145, kenmerk MINBUZA-2014.107482). Met 
betrekking tot het Midden-Oosten Vredesproces is de Minister van 
Buitenlandse Zaken op 17 april j.l. door de Tweede Kamer verzocht om 
een brief met daarin een appreciatie van de stand van zaken rond de 
vredesonderhandelingen. Deze zal gelijktijdig aan zowel de Eerste als de 
Tweede Kamer gestuurd worden. 

Toezegging Naleving mensenrechten migranten in EU-buurlanden 
(33 551) (T01715) 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft bij de recente Algemene 
Europese Beschouwingen aangegeven binnenkort op deze toezegging 
terug te komen, met medeneming van recente informatie. Uw Kamer kan 
een antwoord tegemoet zien voor het zomerreces. 

Overzicht van toezeggingen van de Minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan uw Kamer: 

Toezegging Diversifiëren essentiële elementen akkoorden (33 467/33 591) 
(T01863) 

Over deze toezegging zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd in het 
kader van het verslag van de RBZ/handel die op 8 mei zal plaatsvinden. 

Toezegging Vervolg intrekking opzegging UNIDO-verdrag (33 446 (R1992) 
(T01863) 

Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrieven van 17 maart 
2014 (kenmerk K33446-R1992) en 8 april 2014 (kenmerk minbuza/2014–
145165). 

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

De Minister voor Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking, 
E.M.J. Ploumen

5 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr........
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