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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 6 februari 
2018 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de 
halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn 
gedaan. 
De Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking hebben op 17 mei 2018 gereageerd. 

De Kamer brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier voor dit verslag,
Van Luijk 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 6 februari 2018 

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 2018 is verstreken. 

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

Totaaloverzicht: 
https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vghyngkof7kc 

Rappel: 
https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vklmdwy23nw5&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 16 maart 2018. 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. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUIITENLANDSE ZAKEN EN 
VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 mei 2018 

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 6 februari 
2018 met kenmerk 162393.01u inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
S.A.M. Kaag 
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1. Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast 
EHRM (32 125 en 32 123 V) (T01191)  

Indien de mogelijkheid zich voordoet en er een directe aanleiding is, zal de 
Minister van Buitenlandse Zaken de Parlementaire vergadering (PACE) 
bezoeken. 

2. Toezegging Toezending conceptversie richtlijn gelijke behan-
deling (22 112 / 31 544, CK) (T01237)  

De richtlijn verkeert nog niet in de besluitvormende fase. Wanneer deze 
fase wordt bereikt, zal de conceptrichtlijn aan uw Kamer worden 
toegezonden. 

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

Het toetredingsproces loopt zoals bekend aanzienlijke vertraging op naar 
aanleiding van advies 2/13 van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 18 december 2014, waarin het Hof heeft bepaald dat het concept-
toetredingsakkoord op meerdere punten onverenigbaar is met de 
EU-Verdragen. Het is aan de Europese Commissie, die namens de EU 
onderhandelt met de staten die partij zijn bij het EVRM, om met 
voorstellen te komen die de bezwaren van het Hof adresseren. De 
Commissie is sindsdien bezig met een analyse van de juridische bezwaren 
die zijn opgeworpen door het EU-Hof. Pas wanneer er in EU-verband, 
tussen Commissie en Raad, overeenstemming is over de oplossingsrich-
tingen kan de Unie terug naar de onderhandelingstafel in Straatsburg. NL 
heeft op verschillende niveaus contact met de instellingen over het vlot 
trekken van dit dossier en heeft ook het inkomend Oostenrijks Voorzitter-
schap van de Raad om aandacht gevraagd hiervoor. 

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

Op 22 september 2015 heeft een mondeling overleg over TTIP plaatsge-
vonden in uw Kamer. Tijdens dit overleg is de inzet van het kabinet 
mondeling toegelicht. Uw Kamer heeft op 6 oktober 2015 besloten dat de 
toezegging als openstaand wordt beschouwd zolang over het 
TTIP-verdrag wordt onderhandeld. Op dit moment liggen deze onderhan-
delingen stil. 

5. Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa 
(34 166) (T02273)  

Er zijn momenteel geen concrete plannen om een Raad van Europa (RvE) 
top te organiseren, op niveau staatshoofden en regeringsleiders. Wel is de 
inzet tijdens de jaarlijkse Ministeriele Conferentie in 2019 – die onder Fins 
voorzitterschap wordt georganiseerd – expliciet in te gaan op de toekomst 
van de Raad van Europa 

6. Toezegging Rapportage benutting Associatieverdrag 
EU-Oekraïne voor versterking minderheden in Oekraïne (34 669) 
(T02424)  

Het kabinet vraagt consequent aandacht voor de bevordering van de 
democratie en rechtstaat in Oekraïne, waar de bevordering van de rechten 
van minderheden onderdeel van uitmaakt, zoals de leden van uw Kamer 
kunnen lezen in de inzetbrief d.d. 6 november jl. van NL voor de Top 
Oostelijk Partnerschap van 24 november 2017 die naar de Tweede Kamer 
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is gestuurd en in de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse 
Zaken van 19 maart 2018. Uw Kamer zal een kabinetsappreciatie toegaan 
van de eerstvolgende voortgangsrapportage nabuurschapsbeleid van de 
Europese Commissie. Het kabinet zal hierin specifiek aandacht besteden 
aan de voortgang ten aanzien van de bevordering van de rechten van 
minderheden in Oekraïne. 

7. Toezegging Nederlandse inzet kernwapenverbod (34 775) 
(T02503)  

Het kabinet heeft de Eerste Kamer zoals toegezegd een afschrift doen 
toekomen van de brief over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen 
over een verbod op kernwapens, die daarmee aan uw Kamer is 
voorgelegd.
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