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BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE COMMISSIE
SUBSIDIARITEITSTOETS
Aan:
De voorzitter en leden van de vaste commissie voor Economische Zaken
van de Eerste Kamer
De voorzitter en leden van de vaste commissie voor Economische Zaken
van de Tweede Kamer
Den Haag, 27 november 2008
Onlangs heeft uw commissie de Tijdelijke Gemengde Commissie
Subsidiariteitstoets geadviseerd inzake de subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een richtlijn van de Raad en het Europees Parlement
betreffende consumentenrechten (COM(2008) 614). De relevante
Kamerstukken met betrekking tot deze toets zijn gedrukt onder Kamerstuknummer 31 733.
In haar vergadering van 18 november 2008 heeft de TGCS beraadslaagd
over de ingewonnen adviezen. Toen is vastgesteld dat zij aanmerkelijk
uiteenlopen en tevens is besloten dat in een conciliatievergadering de
mogelijkheden moesten worden onderzocht of de commissies voor
Economische Zaken van Eerste en Tweede Kamer het eens zouden kunnen
worden over de tekst van een conceptbrief van beide Kamers aan de
Europese instellingen over de uitkomst van de parlementaire subsidiariteitstoets.
Deze conciliatievergadering heeft op 25 november plaatsgevonden. Aan
het slot van deze vergadering van beide commissies EZ heeft de voorzitter
moeten constateren dat het overleg niet heeft geresulteerd in consensus
in en tussen beide commissies over een gemeenschappelijke (concept)standpuntbepaling van beide Kamers. Middels deze brief stel ik u hiervan
in kennis.
Het is nu aan elk der beide Kamers afzonderlijk (i.c. de vakcommissies) te
bepalen of en welke vervolgstappen zij op onderhavig dossier wenst te
ondernemen en tot wie zij zich daarbij richt. Mogelijke adressanten zijn de
Europese instellingen (door middel van een brief van de plenaire
vergadering van uw Kamer en uitsluitend in geval van bezwaren met
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betrekking tot rechtsgrondslag, subsidiariteit en/of proportionaliteit) en/of
de Nederlandse regering, als onderhandelaar in de Raad (rechtstreeks via
uw Kamercommissie).
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Voorzitter Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets,
J. J. van Dijk
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