
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2021–2022 

35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 
jaar 2022 

G  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 8 april 2022 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 
21 februari 2022 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse 
Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de 
toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn 
gedaan. 

De Minister heeft op 8 april 2022 gereageerd. 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-
samenwerking1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Van Luijk 

1 Samenstelling:
Faber-Van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL), Van Apeldoorn (SP) (voorzitter), Van Dijk (SGP), 
Jorritsma-Lebbink (VVD), Atsma (CDA), Oomen-Ruijten (CDA), Koole (PvdA), Prast (PvdD), Van 
Rooijen (50PLUS), arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD) (1e ondervoorzitter), Beukering (Fractie-
Nanninga), Bezaan (PVV), Dittrich (D66), Huizinga-Heringa (CU) (2e ondervoorzitter), Dessing 
(FVD), Karimi (GL), Kluit (GL), Moonen (D66), Otten (Fractie-Otten), Vos (PvdA), Van Wely 
(Fractie-Nanninga) en Raven (OSF).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 21 februari 2022 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een 
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeg-
gingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen. 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een 
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt 
de Kamer dit uiteraard graag. 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
op 1 januari 2022 is verstreken. 

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via 
de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vghyngkof7kc 

Totaaloverzicht: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlqkf2aczunx&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 vóór vrijdag 8 april 2022. Deze prognose 
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 naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 april 2022 

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 21 februari 2022 
met kenmerk 170694.14u inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W.B. Hoekstra 
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Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast 
EHRM (32 125 en 32 123 V) (T01191)  

Zoals aangegeven in de brief «vragen omtrent toezegging inzake 
vergadering parlementaire assemblee en werklast EHRM» d.d. 24 juni 
2019 ben ik bereid om een vergadering van Parlementaire Assemblee 
(PACE) bij te wonen. Dat standpunt is onveranderd. Indien de 
mogelijkheid zich voordoet zal ik de PACE bezoeken, mede ook om de 
waarde die Nederland hecht aan de Raad van Europa te onderstrepen. 

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33 877) 
(T01941) 

Het toetredingsproces van de EU tot het EVRM heeft zoals bekend 
aanzienlijke vertraging opgelopen naar aanleiding van advies 2/13 van het 
Hof van Justitie van de EU (EU-Hof) in 2014, waarin het EU-Hof heeft 
geoordeeld dat de ontwerptoetredingsovereenkomst op meerdere punten 
onverenigbaar is met het Unierecht. Het kabinet is verheugd dat de 
onderhandelingen in september 2020 tussen de EU en de Raad van 
Europa (RvE) in Straatsburg zijn hervat. Het was aan de Commissie om als 
EU-onderhandelaar met voorstellen te komen om de juridische zorgen 
van het EU-Hof te adresseren. In oktober 2019 heeft de Raad aanvullende 
richtsnoeren vastgesteld (vertrouwelijk met uw Kamer gedeeld en 
toegelicht tijdens de technische briefing op 23 juni 2020), op grond 
waarvan de onderhandelingen met de RvE hervat zijn om de ontwerptoe-
tredingsovereenkomst te heronderhandelen. Sinds de vaststelling van de 
aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren hebben inmiddels zeven 
onderhandelingsronden tussen de EU en de RvE in Straatsburg plaatsge-
vonden. De eerste onderhandelingsronden betroffen slechts een eerste 
toelichting op en bespreking van de bezwaren van het EU-Hof. In de 
daarop volgende onderhandelingsronden is een begin gemaakt met de 
echte onderhandelingen over (concept)teksten en is er gestaag voortgang 
geboekt in de onderhandelingen met de RvE. Tijdens de laatste onderhan-
delingsronde is op enkele onderdelen reeds een voorlopig akkoord bereikt 
ten aanzien van het medeverweerder-mechanisme voor het EHRM en het 
beginsel van wederzijds vertrouwen tussen EU-lidstaten. Over het 
algemeen is sprake van een kritische, maar constructieve houding onder 
de meeste RvE leden (niet-EU) en tonen zij bereidheid om mee te denken 
met oplossingen voor de bezwaren van het EU-Hof. Parallel aan de 
onderhandelingen in Straatsburg, wordt op Raadwerkgroepsniveau 
binnen de EU verder gewerkt aan de uitwerking van de EU-interne regels 
die nodig zijn om de toetreding te bewerkstelligen. Zodra verdere 
uitkomsten van de onderhandelingen bekend zijn, zal uw Kamer daar 
uiteraard over worden geïnformeerd. 

Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al 
dan niet instemmen met TTIP (34 166) (T02124) 

Op 15 april 2019 heeft de Raad middels een raadsbesluit het onderhande-
lingsmandaat voor TTIP als «obsolete and no longer relevant» verklaard. 
De onderhandelingen zijn daarmee de facto beëindigd, want de 
Commissie heeft geen mandaat meer om te onderhandelen. Als er nieuwe 
onderhandelingen met de VS zouden moeten beginnen over een groot 
vrijhandelsakkoord zoals TTIP, dan moet er eerst weer een nieuw mandaat 
komen, met alle politieke discussies die daaraan vooraf gaan. 

Aan de Kamer is eigenlijk alleen gecommuniceerd dat de onderhande-
lingen stil liggen sinds 2017, maar niet dat het mandaat sinds 2019 weg is. 
Derhalve meent het kabinet dat deze toezegging van de lijst kan worden 
gehaald, omdat de onderhandelingen zijn beëindigd. 
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Toezegging Evaluatie Brexit (35 084) (T02747) 

Op 19 november 2021 is de uitvoering gestart van een onafhankelijke 
externe evaluatie van de Rijksbrede Brexit inspanningen van de Neder-
landse overheid, zoals toegezegd door Minister Blok tijdens de plenaire 
behandeling van de Verzamelwet Brexit in de Eerste Kamer van 19 maart 
2019. De Terms of Reference voor de evaluatie zijn op 7 juli 2021 met de 
Eerste Kamer en Tweede Kamer gedeeld (T/19-03-2019/CECP). Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de Rand Europe, dat voor deze opdracht 
samenwerkt met Berenschot. Ik verwacht u het eindrapport van de 
evaluatoren na het zomerreces te kunnen toezenden. 

Nb. zie voor toezegging: Rappelabele toezeggingen Buitenlandse Zaken 
(Rappel februari 2022) – Eerste Kamer der Staten-Generaal
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