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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Den Haag, 29 juli 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 juli 2014 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukx6e9yq1&ministerie=vghyngkof7kc
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukytfigpt&ministerie=vghyngkof7kc
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 12 september 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
verstreken.
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, 17 september 2014
Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 29 juli 2014 met
kenmerk 15557.02u inzake Halfjaarlijks rappel toezeggingen.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans
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Overzicht van toezeggingen van de Minister van Buitenlandse
Zaken aan uw Kamer:
Rappel tot 2 juli 2014
Toezegging vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM
(32 125, 32 123) (T01191)
De Minister van Buitenlandse Zaken is voornemens om de Parlementaire
Assemblee te bezoeken zodra de mogelijkheid zich voordoet.
Toezegging toezending conceptversie richtlijn (22 112/31 544, CK) (T01237)
Deze conceptrichtlijn van de Raad wordt nog op Raadswerkgroepniveau
besproken en zal zoals eerder gemeld aan uw Kamer worden toegezonden
zodra deze in de besluitvormende fase terecht komt.
Toezegging Lijst pluspunten EU (33 877) (T01943)
Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrief inzake de
Geannoteerde Agenda van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014
(Kamerstuknummer 21 501-20, nr. 897). Tevens heeft u een kopie
ontvangen van de Kamerbrief van de Minister-President inzake de
uitkomsten van de verkiezingen van het Europees parlement (Kamerstuk
21 501-20, nr. 865).
Toezegging Resultaten onderzoek naar ISDS in TTIP (33 877) (T01938)
Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrief aan uw Kamer
inzake het onderzoek van 9 september 2014 (kenmerk minbuza-2014474375).
Rappel vooruitblik juli 2014
Toezegging aanvulling Staat van de Unie (33 551)(T01712)
Aan deze toezegging zal worden voldaan bij de Staat van de Europese
Unie 2015. Bij de Staat zal een lijst van links naar relevante websites
worden gevoegd.
Toezegging Onderbouwing geen nationale doelstellingen inzake
hernieuwbare energie (33 877) (T01936)
Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrief inzake de
Geannoteerde Agenda van de Raad Algemene Zaken, die uw kamer op
12 september is toegegaan.
Toezegging Internet voor ouderen (33 877) (T01937)
Conform de toezegging is deze doorgegeven aan de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33 877) (T01941)
In april 2013 werd ambtelijke overeenstemming bereikt over een
ontwerptoetredingsverdrag. Het ontwerp is vervolgens voorgelegd aan
het Hof van Justitie van de Europese Unie voor advies over de vraag of
het ontwerp in overeenstemming is met de EU-verdragen. Voorafgaand
akkoord van het Hof is noodzakelijk voor de totstandkoming van het
toetredingsverdrag. Op 5 en 6 mei 2014 vond ten overstaan van het Hof
van Justitie een hoorzitting plaats waarop een groot aantal lidstaten en
instellingen van de Unie verklaarden dat het toetredingsverdrag in
overeenstemming is met de EU-verdragen. Het wachten is nu op het
advies van het Hof van Justitie, dat eind 2014 wordt verwacht. Zodra dat
advies er is zal uw Kamer hierover worden geïnformeerd.
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Toezegging Vorderingen gesprekken met lidstaten subsidiariteitsexercitie
(33 877) (T01942)
Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrief inzake de
Geannoteerde Agenda van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014
(Kamerstuknummer 21 501-20, nr. 897) en het verslag van deze Raad
(Kamerstuknummer 21 501-20, nr. 895).
Toezegging Publieksvoorlichting door de overheid over de EU (33 877)
(T01944)
In het debat over de Staat van de Europese Unie heeft uw Kamer verzocht
te bezien of en hoe het kabinet eventuele onjuistheden over Europa zou
moeten corrigeren. Zoals uw Kamer zelf aangaf, kan het Ministerie van
Buitenlandse Zaken niet op dagelijkse basis onjuiste uitlatingen van
anderen verbeteren. Het kabinet ziet wel als haar taak om beschikbare,
feitelijke informatie nog beter toegankelijk te maken. In die zin biedt dit
ook een tegenwicht tegen onjuistheden of eenzijdige informatie over de
Europese Unie. Het kabinet ziet in het bijzonder de aanloop naar het
Nederlands EU- voorzitterschap in 2016 als een goed moment om een
extra inspanning te leveren in de voorlichting over wat de EU doet en
betekent en, meer specifiek, wat de rol van Nederland daarin is. Hierbij zal
niet alleen intensief interdepartementaal worden samengewerkt, maar
ook zo veel mogelijk met diverse andere partijen, waaronder de vertegenwoordigers van het Europees parlement en de Europese Commissie, het
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Onderwijsinstellingen en
scholen zullen hierin uiteraard ook worden betrokken. Hiermee kan het
kabinet uiteraard niet voorkomen dat er door andere partijen onjuiste
informatie over Europa zal worden verstrekt, maar door het goed inzetten
van diverse mediakanalen en het samenwerken met andere instanties, kan
het kabinet wel zorgdragen voor een optimale verspreiding van zo helder
en feitelijk mogelijke informatie.
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