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Geachte heer Timmermans, 

 

 

In haar vergadering van 10 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA) 

kennisgenomen van uw brief d.d. 2 oktober 2013 inzake de beantwoording van het halfjaarlijks 

toezeggingenrappel (33750 V, A).1 Hierin geeft u aan op welke wijze aan de toezeggingen 

T013922  (Visie op Europa-communicatie) en T017143 (Publieksvoorlichting over EU en facili-

teren kennismaken studenten met Europese instellingen) zou zijn voldaan.  

 

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen van 16 april 2013 is ingegaan op de visie van de 

regering op Europa-communicatie en in dat kader is daarbij door u toegezegd dat de Kamer zal 

worden geïnformeerd over hoe bestaande publieksvoorlichting over de EU de burger beter kan 

bereiken en hoe het kennismaken van studenten en stagiaires met Europese instellingen kan 

worden gefaciliteerd.   

 

In uw brief geeft u een overzicht van de lopende projecten en van het aantal studenten dat een 

deel van hun studie in het buitenland verricht. Een vergelijkbaar overzicht van activiteiten is 

eerder op 12 oktober 2012 door de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de 

heer Knapen, verstrekt in het kader van een reactie op de toezegging over de visie op Europa-

communicatie.4 De commissie ziet echter in de activiteiten zoals vermeld in de verstrekte over-

zichten geen overkoepelende visie van de regering ten aanzien van Europa-communicatie, noch 

een visie op hoe bestaande publieksvoorlichting over de EU de burger beter kan bereiken of hoe 

studenten en stagiaires gefaciliteerd worden om kennis te maken met Europese instellingen. De 

commissie verneemt daarom graag wat de overkoepelende visie van de regering is, hoe de ge-

noemde projecten daarin samenhangen en welke resultaten de regering hiermee structureel 

                                                
1 Eerste Kamer, 2013–2014, 33 750 V, A.  
2 Zie toezeggingenregistratie met nummer T01392 op www.eerstekamer.nl  
3 Zie toezeggingenregistratie met nummer T01714 op www.eerstekamer.nl 
4 Eerste Kamer, 2012–2013, 33 400 V, A.  
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wenst te bereiken. Tevens verneemt zij graag welke benodigde mensen en middelen hiervoor 

worden ingezet.  

 

De vaste commissie EUZA ziet uw beantwoording graag binnen vier weken na dagtekening van 

deze brief tegemoet.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Mr. dr. M.H.A. Strik 

Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken 

 

  


