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In haar brief van 3 november jl. geeft de voorzitter van uw vaste commissie voor 
Economische Zaken aan zich te verbazen over de late beantwoording van de brief 
van de voorzitters van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor 
Justitie van uw Kame r d.d. 19 mei 2009 over de kabinetsreactie inzake het 
Groenboek over collectief verhaal voor consumenten van 17 april 2009 
(kamerstukken II, 22112, nr. 849). 
 
De verbazing van de voorzitter van uw commissie voor Economische Zaken 
begrijpen wij. Nogmaals willen wij dan ook, in aanvulling op de brief d.d. 6 
oktober 2009 van de staatssecretaris van Economische Zaken, onze oprechte 
verontschuldigingen aanbieden aan de voorzitters van uw vaste commissies voor 
Economische Zaken en voor Justitie voor de late beantwoording van hun brief d.d. 
19 mei 2009. Ons streven is brieven op de kortst mogelijke termijn te 
beantwoorden. Gebleken is dat de brief van 19 mei 2009 pas op 17 augustus 
2009 bij de voor dit onderwerp verantwoordelijke directie van het Ministerie van 
Economische Zaken terecht is gekomen. Deze gang van zaken vinden wij zeer 
betreurenswaardig. Dit hoort niet voor te komen. Binnen onze ministeries zullen 
we er dan ook extra alert op zijn dat inkomende brieven snel worden doorgezet 
naar de voor het onderwerp verantwoordelijke directie . 
 
De door de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Justitie gemaakte 
opmerkingen konden, zoals is aangegeven in de brief van de staatssecretaris van 
Economische Zaken d.d. 6 oktober 2009, niet meer worden meegenomen bij de 
kabinetsreactie op het Groenboek. Dit betekent uiteraard niet dat u deze 
opmerkingen tevergeefs hebt gemaakt. De Europese Commissie heeft 
aangekondigd, in vervolg op het Groenboek, te zullen komen met een concreet 
voorstel voor een Europese regeling inzake collectief verhaal voor consumenten. 
Bij de Nederlandse beoordeling daarvan zal uiteraard rekening worden gehouden 
met de door de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor 
Justitie van de Eerste Kamer gemaakte opmerkingen. 
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Wij vertrouwen erop uw brief hiermee naar behoren te hebben te beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(w.g.) drs. F. Heemkerk          (w.g.) dr. E.M.H. Hirsch Ballin 
Staatssecretaris van Economische Zaken   Minister van Justitie  
 
 
 
 
 
 


