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Uitgelicht...

Deskundigenbijeenkomst democratische controle in de EU

 31 maart 2015 - Op 31 maart 2015 vond in de plenaire zaal van de Eerste Kamer een
deskundigenbijeenkomst plaats over de Eerste Kamer en democratische controle in de EU. Aan de
hand van regelgeving en beleid op beleidsterreinen van I&A/JBZ en Energie & Milieu, spitste de
bijeenkomst zich toe op de wijze waarop de Eerste Kamer Europese wetgevingsinitiatieven en
beleidsvorming controleert.

In het eerste deel van de bijeenkomst reflecteerden Kees Groenendijk (emeritus hoogleraar
Rechtssociologie (RU) en voormalig voorzitter Commissie Meijers), Rudy Rabbinge (emeritus
hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid (WUR) en voormalig Eerste Kamerlid) en
Jan Marinus Wiersma (senior visiting fellow, Instituut Clingendael, en voormalig Europarlementariër)
over mogelijke lacunes in de parlementaire controle op EU-besluitvorming en -ontwerpregelgeving. 

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit bijdragen van Pieter Zwaan (Bestuurskundige (RU)
en co-onderzoeker Tweede Kamerrapport "Gericht op Europa"), Morten Knudsen (senior EU-adviseur
van het Deense Folketing) en en Ute Müller (senior griffier Buitenlandse Zaken van de Duitse
Bundesrat). Zwaan gaf in vogelvlucht een overzicht van de werkwijze van nationale parlementen in
de EU op Europees terrein, terwijl Knudsen en Müller de Europese werkwijze van respectievelijk de
Folketing en de Bundesrat toelichtten.

In de bijeenkomst formuleerden de deskundigen aanbevelingen ter versterking van de Europese
werkwijze van de Eerste Kamer. Terugkerende begrippen waren proactiviteit, focus, selectiviteit en
het benutten van externe deskundigheid. De commissie voor Europese Zaken zal deze
aanbevelingen volgens plan nog voor de Kamerwisseling in juni 2015 bespreken.

lees meer
Themapagina Democratische controle in de EU
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Nieuws uit de Kamer

Debat over EU-naheffing

 31 maart 2015 - De Eerste Kamer heeft op dinsdag 31 maart 2015 met minister Koenders van
Buitenlands Zaken gedebatteerd over de financiële bijdrage aan de begroting van de Europese Unie.
Eind 2014 werd duidelijk dat Nederland voor deze bijdrage een naheffing van 642,7 miljoen euro
moest betalen. Deze naheffing is opgenomen in een wijziging van de begrotingsstaten van
Buitenlandse Zaken. Op dinsdag 7 april 2015 werd het wetsvoorstel aangenomen na stemming bij
zitten en opstaan, de fractie van de PVV stemde tegen. 

lees meer
Impressie debat
Stenogram

Antwoorden op de schriftelijke vragen over het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen

 7 april 2015 - Kort na de aankondiging van haar investeringsplan voor Europa ter bevordering van
groei en werkgelegenheid heeft de Europese Commissie op 13 januari 2015 het wetgevingsvoorstel
betreffende het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) voorgelegd aan de Raad en
het Europees Parlement. Het kabinet heeft op 6 februari 2015 in een BNC-fiche de Nederlandse
aandachtspunten bij dit voorstel belicht.

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) hebben naar aanleiding van het
wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie en het BNC-fiche van de regering op dinsdag 3
maart 2015 schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken. 

De Minister van EZ heeft (mede namens de Minister van Financiën) de schriftelijke vragen van de
fracties van de PvdA en GroenLinks op 2 april 2015 beantwoord. De leden van de commissie voor EZ
hebben op 7 april 2015 aangegeven nog niet geheel tevreden te zijn met de antwoorden van de
Minister en hebben zodoende besloten op 21 april 2015 nadere vragen te stellen aan de minister
over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. 

lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort
zie eerder
Schriftelijke vragen over Europees Fonds voor Strategische Investeringen (nieuwsbrief EUpdate nr. 8
- 2014 - 2015)

Drie nieuwe Europese dossiers voor de commissie Financiën

 9 april 2015 - Naar aanleiding van de wekelijkse lijst met nieuw gepubliceerde Europese voorstellen
heeft de SP-fractie tijdens de vergadering van de commissie Financiën op 3 maart jl. verzocht om
agendering van het groenboek over de kapitaalmarktenunie. Doel van dit groenboek is een impuls te
geven aan een debat in de EU over de mogelijke maatregelen die nodig zijn voor de verdere
eenwording van de Europese kapitaalmarkt. Inmiddels is ook de conceptkabinetsreactie op het
groenboek verschenen. Daarbij merkte de minister van Financiën op dat hij voornemens is uiterlijk 13
mei a.s. een definitieve reactie naar de Europese Commissie te sturen. Op 31 maart jl. besloot de
commissie dat op 21 april a.s. inbreng voor schriftelijk overleg geleverd gaat worden, zodat de
minister dit nog kan betrekken bij zijn reactie aan Brussel.

Twee andere nieuwe Europese dossiers die de commissie Financiën onlangs in behandeling heeft
genomen, maken onderdeel uit van het pakket fiscale transparantiemaatregelen. Een belangrijke
pijler van dit pakket wordt gevormd door een richtlijnvoorstel dat dient ter verbetering van de
samenwerking tussen de lidstaten op het terrein van hun grensoverschrijdende fiscale rulings en
moet aldus een nieuw tijdperk van transparantie inluiden. Op dit moment mogen lidstaten nog zelf
beoordelen of een fiscale ruling van belang kan zijn voor een ander EU-land. Daardoor zijn de
lidstaten vaak niet op de hoogte van het bestaan van grensoverschrijdende fiscale rulings die elders
in de EU zijn afgegeven. In het richtlijnvoorstel wordt deze beoordelings- en interpretatiemarge
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weggenomen. Lidstaten zullen worden verplicht om, binnen een strikt tijdschema, automatisch
inlichtingen uit te wisselen over hun fiscale rulings. Dit zou niet alleen moeten leiden tot een
verbetering in de opsporing en aanpak van fiscale misbruikpartijen van partijen, maar ook tot een
gezondere belastingconcurrentie. De kans dat belastingautoriteiten een selectieve fiscale
behandeling aan bedrijven willen verlenen is immers kleiner als deze getoetst kan worden door hun
collega's in andere lidstaten.

Tot het pakket fiscale transparantiemaatregelen behoort voorts een mededeling waarin de Commissie
een aantal andere initiatieven uiteen zet om het streven naar fiscale transparantie te vergroten, zoals
de herziening van de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen en de
kwantificering van de omvang van de belastingontduiking en -ontwijking.

De commissie Financiën besloot op 31 maart jl. de BNC-fiches van de regering af te wachten,
alvorens te besluiten over het al of niet leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering
en/of de Europese instellingen naar aanleiding van het pakket fiscale transparantiemaatregelen. De
BNC-fiches worden eind deze maand verwacht.

lees meer
Dossier E150005 op de Europapoort
Dossier E150006 op de Europapoort
Dossier E150007 op de Europapoort

Mondeling overleg over Europees Semester op 28 april

 9 april 2015 - De vaste commissies voor Financiën, voor Economische Zaken en voor Europese
Zaken besloten op dinsdag 7 april jl. om het mondeling overleg met de minister van Financiën in het
kader van het Europees Semester dat gepland stond op 14 april, te verplaatsen naar 28 april 2015.
Het onder voorbehoud geagendeerde plenaire debat over het Europees Semester dat op
laatstgenoemde datum gepland stond, komt hiermee te vervallen. De commissies besloten daarnaast
dat het mondelinge overleg zal worden voorafgegaan door schriftelijk overleg. Inbreng hiervoor zal 21
april 2015 worden geleverd.

Reden voor het uitstel van het mondeling overleg is dat het concept van het Stabiliteitsprogramma
2015 naar verwachting pas medio april beschikbaar is, terwijl dat document samen met het concept
van het Nationaal Hervormingsprogramma 2015 onderwerp van gesprek zal zijn. Nederland dient als
onderdeel van het Europees Semester beide stukken, met daarin de begrotingsplannen voor het
komende jaar, in april aan de Europese Commissie aan te bieden. Deze worden, na beoordeling door
de Europese instellingen, opgevolgd door een reeks zogeheten lidstaatspecifieke aanbevelingen van
de Raad. Door voorafgaand aan het verzenden van de stukken naar Brussel overleg met de minister
te houden, kan de betrokkenheid van de Kamer bij de vaststelling van de hoofdlijnen van de
begroting voor het volgende jaar geborgd worden.

lees meer
Themapagina Europees Semester 2015

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Het net sluit zich rond internetveiligheid

 9 april 2015 - Nederland is op Denemarken en Zweden na het meest gedigitaliseerde land in de
Europese Unie. Dit blijkt uit de Index voor Digitale Economie en Maatschappij die de Europese
Commissie (EC) op 24 februari 2015 heeft gepubliceerd. Digitalisering heeft echter
internetcriminaliteit zoals hacken, identiteitsfraude en koop- en verkoopfraude als gevolg. Het
probleem kost de Europese economie miljoenen euro's per jaar en schaadt het
consumentenvertrouwen. Internetveiligheid heeft dan ook veel aandacht binnen de Europese Unie.
Zo staat het op de agenda voor de interparlementaire conferentie over economie en digitalisering.
Deze vindt plaats op 19 en 20 april 2015 in Riga. Daarnaast is de EC in 2013 met de richtlijn voor
Netwerk- en Informatiebeveiliging gekomen. Deze richtlijn is onderdeel van de Strategie inzake
cyberveiligheid van de Europese Unie.
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De EC zet in op verbetering van online privacy, meer onderzoek naar mogelijkheden om
internetveiligheid te verbeteren en het ontwikkelen van internationale normen met betrekking tot
netwerk- en informatieveiligheid. De richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging bevat een
verplichting voor exploitanten van kritieke infrastructuur (zoals energie, transport, banken),
aanbieders van informatiediensten (bijvoorbeeld sociale netwerken) en overheden om adequate
maatregelen te nemen om beveiligingsrisico's te beheren en ernstige incidenten aan de nationale
bevoegde autoriteiten te rapporten. Deze nationale autoriteiten dienen vervolgens met elkaar samen
te werken, voornamelijk door middel van informatie-uitwisseling. Ook op Europees niveau wordt
ingezet op betere samenwerking tussen Europol, Eurojust en ENISA.

Het Europees Parlement heeft op 13 maart 2014 in eerste lezing ingestemd met het richtlijnvoorstel.
Nu is de Raad aan zet. Hoewel er volgens Eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Economie en
Samenleving) bijna overeenstemming is in de Raad, is er nog onduidelijkheid op een aantal fronten.
De voornaamste vraag is hoe ver de richtlijn zal strekken, bijvoorbeeld als het gaat om privacy versus
beveiliging. Zo zijn de aangekondigde maatregelen om privacyrechten te beschermen onduidelijk,
terwijl de doelstellingen om het internet te beveiligen wel duidelijk zijn. Daarnaast moet de definitie
van kritieke infrastructuur en informatiediensten nog worden verfijnd: zullen bijvoorbeeld grote
bedrijven uit de VS, zoals Google, Amazon en Facebook ook worden verplicht om informatie uit te
wisselen? Volgens EurActiv sturen landen waarin deze bedrijven zijn gevestigd – zoals Ierland,
Zweden, Verenigd Koninkrijk - aan op minimale betrokkenheid. Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn het
hiermee oneens.

Het Letse voorzitterschap heeft aangegeven op 30 april te willen starten met de triloog met als doel in
de zomer van 2015 nog een akkoord te bereiken.

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Politieke voorbereiding interparlementaire conferenties op de rails

 7 april 2015 - In de EUpdate van 26 maart jl. werd al stilgestaan bij de start van de politiek-
inhoudelijke voorbereiding van de zes interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal zullen
organiseren tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Sindsdien is de
eerste stap op weg naar het organiseren van deze bijeenkomsten onder Nederlands voorzitterschap
voltooid met de afronding van besluitvorming over de samenstelling van de politieke
voorbereidingsgroepen die de conferenties inhoudelijk vorm zullen geven. Alle betrokken commissies
in beide Kamers hebben besloten welke van hun leden in de politieke voorbereidingsgroepen zullen
plaatsnemen. Deze groepen bestaan uit gelijke aantallen leden uit Eerste en Tweede Kamer. Zij
zullen op korte termijn bijeenkomen om te spreken over de inhoudelijke vormgeving van de
conferenties.

De politieke voorbereidingsgroep voor de interparlementaire conferentie over Energie heeft in dat
verband al een tweede keer vergaderd. Op 7 april jl. kwam zij bijeen om te spreken over de
thematische invulling van de interparlementaire conferentie in het voorjaar van 2016.

zie eerder
Politieke voorbereiding interparlementaire conferenties EU-Voorzitterschap van start (nieuwsbrief
EUpdate nr. 9 - 2014 - 2015)

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 9 april 2015 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht
samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de
meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan wordt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een commissie een Europees voorstel
inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer -
een apart dossier aangemaakt.

http://www.euractiv.com/sections/infosociety/cyber-security-directive-held-face-wild-west-internet-313431
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09-12-2021 12:13 nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2014 - 2015

https://www.euds.nl/print/eupdate/2014-2015/nr-10-1 5/5

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van
het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

lees meer
week 15

Algemene Europese Beschouwingen 2015

 9 april 2015 - Op 14 april 2015 vinden in de Eerste Kamer de jaarlijkse Algemene Europese
Beschouwingen met minister Koenders van Buitenlandse Zaken plaats. Sinds 1996 houdt de Eerste
Kamer jaarlijks een debat over Europa, vanaf 2010 in de vorm van Algemene Europese
Beschouwingen. Traditiegetrouw wordt het debat aangegrepen om de overkoepelende
langetermijnvisies van Kamerleden en de regering op de Europese Unie, de Raad van Europa, het
Europees beleid en de Nederlandse invloed daarop te bespreken.

De Algemene Europese Beschouwingen zijn op 14 april 2015 vanaf ongeveer 11.10 uur hier live te
volgen.

lees meer
Themapagina Algemene Europese Beschouwingen 2015

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.
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