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Uitgelicht...

Kamer dringt aan op evaluatie openbaarheid Raadsdocumenten

 31 maart 2016 - Sinds de Hofuitspraak Access Info Europe uit 2013 volgt de Eerste Kamer de
uitwerkingen van deze uitspraak voor de openbaarmaking van Raadsdocumenten op de voet. In deze
zaak bepaalde het Hof van Justitie dat de namen van lidstaten in de regel niet meer mogen worden
geschrapt uit Raadsdocumenten die voor het publiek worden vrijgegeven. De Raad heeft er
vervolgens voor gekozen om namen van lidstaten enkel te vermelden in deze
Raadsdocumenten wanneer dit passend is. 

Na een intensief schriftelijk overleg over de gevolgen van de Hofuitspraak en de gekozen werkwijze
van de Raad is de Kamer sinds het najaar van 2014 (33877, K) in afwachting van een door de Raad
aangekondigde evaluatie.  

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 2015 en recent, tijdens de AEB van 8
maart 2016, is door verschillende fracties in de Eerste Kamer gevraagd naar de evaluatie van de
werkwijze van de Raad (zie ook toezegging T02082). De minister van Buitenlandse Zaken heeft
daarop toegezegd erop te zullen aandringen dat de evaluatie binnenkort in de Raad aan de orde zal
worden gesteld.

De commissies EUZA en I&A/JBZ hebben in een commissiebrief van 31 maart 2016 de regering nu
verzocht toe te lichten wanneer de evaluatie nu precies zal plaatsvinden en welke aspecten hierin
zullen worden meegenomen. De commissies wijzen er op dat de minister tijdens de AEB 2016 heeft
toegezegd om bij de evaluatie mee te nemen of ook derden, zoals deskundigen die parlementen
adviseren, toegang zouden kunnen krijgen tot LIMITE-documenten. Momenteel is de toegang tot
Raadsdocumenten met een LIMITE-markering door de regering beperkt tot de Kamerleden onder de
voorwaarde dat deze documenten niet met derden of publiekelijk worden gedeeld. 
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De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 2 maart 2016 een brief aan de Kamer gestuurd over het
transparatiebeleid van de Nederlandse regering tijdens het EU Voorzitterschap (34139, F). Hierin
staat toegelicht dat het doel van de Nederlandse Voorzitterschap is om de markering LIMITE van
Raadsdocumenten in wetgevingtrajecten zo vroeg mogelijk op te heffen en hiermee documenten
actief openbaar te maken. In navolging hiervan verzoeken de commissies de regering om tijdens het
Voorzitterschap amendementen die zijn ingediend in de Raad actief openbaar te maken en dit
verzoek tijdens de discussie over transparantie van het Europees besluitvormingsproces nader te
bespreken. Deze discussie is gepland voor de Raad Algemene Zaken in juni 2016.

Harmonisatie van regels inzake de digitale markt roept vragen op

 7 april 2016 - De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in haar vergadering van 15 maart
2016 de commissiemededeling: "Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het
potentieel van elektronische handel" (COM(2015)633) en twee voostellen over de digitale markt
besproken, namelijk de 
ontwerprichtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van
goederen (COM(2015)635) en de ontwerprichtlijn betreffende bepaalde aspecten van
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM(2015)634). Beide voorstellen zijn
bedoeld om duidelijkheid te scheppen over contractuele rechten. Hierover hebben leden uit de
commissie een aantal vragen gesteld.

De leden van de VVD-fractie en de leden van de SP-fractie hebben vragen gesteld aan zowel de
Europese Commissie als aan de minister van Economische Zaken. De vragen gaan onder meer over
de goederenrechtelijke aspecten van persoonsgegevens en andere data, de ontbinding van
overeenkomsten, de betaling met persoonsgegevens, de verhoudingen met de bestaande en
aanstaande privacywetgeving, uitzonderingen op de non-conformiteit en de vorm van maximale
harmonisatie.  

De antwoorden van de Europese Commissie worden binnen drie maanden verwacht en de
antwoorden van de minister van Economische Zaken binnen vier weken.

lees meer
Brief aan de Europese Commissie inzake de digitale markt
Brief aan de minister van Economische Zaken inzake de digitale markt
Dossier E150041 op de Europapoort
Dossier E150042 op de Europapoort
Dossier E150043 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Herziening detacheringsrichtlijn

 29 maart 2016 - De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besprak op 29 maart
2016 het voorstel tot herziening van de detacheringsrichtlijn en het bijbehorende BNC-fiche. Naar
aanleiding hiervan heeft de commissie besloten om de regering schriftelijk enkele vragen voor te
leggen. Fracties kunnen desgewenst op 19 april hun bijdragen aanleveren voor deze brief.

Met het EU-voorstel wordt de detacheringsrichtlijn (richtlijn 96/71/EG) aangepast. Deze richtlijn
is bedoeld om gedetacheerde werknemers een minimumniveau aan bescherming te bieden. Het
voorstel maakt deel uit van het door de Europese Commissie in het werkprogramma van 2016
aangekondigde pakket Arbeidsmobiliteit. De commissie voor SZW heeft het pakket
Arbeidsmobiliteit als prioritair dossier geselecteerd.

Doel van het voorstel is de detachering van werknemers te vergemakkelijken in een klimaat van
eerlijke mededinging, waarbij de rechten van gedetacheerde werknemers worden geëerbiedigd. De
aanpassingen hebben betrekking op de bezoldiging van gedetacheerde werknemers (waarbij gelijk
loon voor gelijk werk de norm moet worden), de lange-termijndetachering en de voorschriften voor
uitzendkrachten.
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De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft ook aangegeven dat zij graag op dezelfde wijze en met
dezelfde frequentie over het voorstel geïnformeerd wil worden als de Tweede Kamer.

lees meer
Dossier E160003 op de Europapoort

Eerste Kamer ontvangt Oekraïense delegaties

 29 maart 2016 - Op dinsdag 29 maart 2016 ontvingen leden van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking twee Oekraïense delegaties. Met
beide delegaties spraken de leden over het raadgevend referendum dat op 6 april a.s. wordt
gehouden over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Het eerste gesprek was met
vertegenwoordigers van de grote religieuze stromingen in Oekraïne, waaronder de Oekraïense
orthodoxe kerk, de Oekraïense Grieks-katholieke kerk, de rooms-katholieke kerk, de Joodse
vertegenwoordiging, alsook de Moslim vertegenwoordiging. Het tweede gesprek was met de
voorzitter van de Ukrainian World Congress, een non-gouvernementele organisatie die de belangen
van Oekraïense diaspora wereldwijd behartigt.

lees meer
Nieuwsbericht op de website van de Eerste Kamer

Staten-Generaal ontvangen Nederlandse ambassadeurs

 30 maart 2016 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Khadija Arib, ontvingen op woensdag 30 maart 2016 de Nederlandse ambassadeurs
die werkzaam zijn in het buitenland. De ontvangst vond plaats in het kader van de jaarlijkse
ambassadeursconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de ochtend spraken de
ambassadeurs met Eerste en Tweede Kamerleden over de Nederlandse positie in de internationale
gemeenschap en actuele ontwikkelingen in het buitenlands beleid van Nederland.

De gesprekken met Kamerleden waren in vijf themasessies onderverdeeld: 
Sessie 1: migratie, asiel, vluchtelingencrisis 
Sessie 2: Sustainable Development Goals en handelspolitiek 
Sessie 3: Strijd tegen ISIS 
Sessie 4: Koninkrijksrelaties en economische samenwerking met Latijns Amerika 
Sessie 5: EU-voorzitterschap: o.a. Brexit, rechtsstatelijkheid binnen EU

Tweede Kamervoorzitter Arib stelde dat de grote maatschappelijke problemen waar de wereld mee
wordt geconfronteerd alleen kunnen worden opgelost als we de verbinding zoeken. Dat geldt niet
alleen voor de Tweede Kamer en nationale parlementen, maar ook voor ambassadeurs. “Het zoeken
naar verbinding, dat is eigenlijk de kern van uw werk. U bent een belangrijke liaison tussen Nederland
en al die andere landen waarmee we samenwerken; eigenlijk onze oren en ogen in het buitenland.”

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol onderstreepte in haar toespraak het grote belang van een
sterk, wijdvertakt diplomatiek netwerk. Door het persoonlijk contact dat ambassadeurs hebben met
lokale instanties en bevolking, kunnen zij de duiding geven die de Nederlandse politiek nodig heeft
om realistische, goed geïnformeerde beslissingen te maken. De Voorzitter stelde dat ambassadeurs
er telkens in slagen om in korte tijd veel kennis en deskundigheid te vergaren over het land waarin zij
gestationeerd zijn. Parlementariërs doen daar hun voordeel mee. Broekers-Knol: "Wij kunnen niet
zonder u."

lees meer
Nieuwsbericht op de website van de Eerste Kamer

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Belastingcommissie Europees Parlement praat met banken en multinationals

 30 maart 2016 - De denktank van het Europees Parlement laat er in twee recente studies geen twijfel
over bestaan: Allereerst loopt de Europese Unie jaarlijks tenminste 50 en misschien wel 170 miljard

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160003_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160330/eerste_kamer_ontvangt_oekraiense
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160330/staten_generaal_ontvangen
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2015)558773
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mis aan belastinginkomsten door belastingontwijking van grote bedrijven. Ten tweede is de meest
effectieve manier om hier iets aan te doen het vaststellen van een gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) in de hele unie. Er
liggen uitdagingen op het gebied van transparantie en een ongelijke implementatie van de gemaakte
afspraken. Het EP zet dan ook in op een sterkere coördinatie vanuit de EU en meer transparantie. In
dit kader sprak de speciale TAX II commissie van het EP in de afgelopen weken met
vertegenwoordigers van vier multinationals en zes grote banken.

De multinationals, Google, Apple, Ikea en McDonald's, zouden meer duidelijkheid over hun fiscale
verplichtingen in de EU zeker verwelkomen. Google en McDonalds zijn echter van mening dat de
gegevens bij de verslaglegging per land vertrouwelijk moet blijven. Irene Yates van McDonalds: 'deze
informatie moet niet openbaar worden gemaakt. Dit zou de concurrentie schaden'. Adam Cohen van
Google voegt toe: 'bepaalde informatie in de rapportage per land is van commercieel gevoelige aard
en mag daarom niet openbaar worden gemaakt.' In april doet de EC een voorstel over aanpassing
van de richtlijn betreffende de zogenoemde country by country reporting.

De zes banken, te weten Crédit Agricole, ING Group, Nordea, Santander, UBS en Unicredit werden
ondervraagd over hun rol in het faciliteren van belastingontwijking van hun zakelijke klanten via
offshore belastingparadijzen. Volgens de bankfunctionarissen hebben de onlangs ingevoerde
maatregelen ervoor gezorgd dat banken de bedrijven voorzien met gedetailleerde informatie over hun
winsten en bevordert dit de transparantie. De banken verwierpen suggesties dat zij hun zakelijke
klanten adviseren over het verminderen van belastingbetalingen. ' Wij volgen niet alleen de letter,
maar ook de geest van de wet'. aldus de bankfunctionarissen.

De volgende TAX II commissievergaderingen zijn op 4 en 18 april. Over dit onderwerp staan ook
twee interparlementaire conferenties gepland: op 18 april in het EP en op 2 mei in Parijs in OESO
verband.

lees meer
Dossier E160004 op de Europapoort
Procedure file van het Europees Parlement
Factsheet tax avoidance package van de Europese Commissie
Overeenkomst van de Raad over country by country reporting

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Terugblik themaconferentie mensenhandel in het digitale tijdperk

 14 maart 2016 - Op 13-14 maart jl. vond de derde conferentie plaats die de Staten-Generaal in het
kader van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap organiseerde. Veertig
parlementariërs uit 18 EU-lidstaten lieten zich door verschillende deskundigen informeren en gingen
met hen in gesprek over mensenhandel in het digitale tijdperk. De focus hierbij lag op de invloed van
voortgaande digitalisering: heeft het internet patronen veranderd? en hoe kan het worden ingezet om
slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen? In de middag stond het programma in het teken
van de migratieproblematiek in de EU.

Aan de vooravond van de conferentie vond, in samenwerking met de gemeente Den Haag, een
informele film- en debatavond in de tramremise in de Haagse Schilderswijk plaats. Leif Coorlim een
bekroond journalist en executive director van het CNN Freedom Project, liet fragmenten zien uit de
documentaires die CNN heeft gemaakt over mensenhandel. De heer Coorlim schetste hierbij de
omvang van het probleem en legde de verbinding tussen de moderne verschijningsvormen van
mensenhandel en de kansen die onder meer het internet biedt bij de bestrijding ervan. 

Een uitgebreide impressie van de conferentie kunt u teruglezen op de website van de parlementaire
dimensie van het EU-Voorzitterschap.

Themaconferentie energie, innovatie en circulaire economie

 7 april 2016 - Na de conferentie over mensenhandel, is de volgende bijeenkomst in het kader van het
Nederlandse EU-voorzitterschap de themaconferentie energie. Ook dit thema is door de Eerste en

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_STU(2016)558776
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160314IPR19295/Google-Apple-IKEA-and-McDonalds-probed-by-Tax-Rulings-II-Committee
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20160321IPR20221/Six-major-European-banks-explain-their-%E2%80%9Ctax-optimisation%E2%80%9D-role-to-MEPs
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:89937d6d-c5a8-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/calendar.html
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160004_voorstel_voor_een?zoekrol=vg2jp91btltw
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=663295&l=en
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9rKWqz43LAhXEkw8KHQBEB20QFggxMAI&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fattachment%2FIP-16-159%2Fen%2FAnti%2520Tax%2520Avoidance%2520Package%2520Factsheet.pdf&usg=AFQjC
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/08-corporate-tax-avoidance/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate+tax+avoidance%3a+Council+agrees+its+stance+on+the+exchange+of+tax-related+information+on+multinationals
http://edition.cnn.com/specials/world/freedom-project
https://parleu2016.nl/
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Tweede Kamer zelf gekozen. De focus van de conferentie ligt op de vraag hoe op kosteneffectieve
wijze een versnelde transitie kan worden gemaakt naar een competitieve, schone en veilige
energietoekomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Ridderzaal op 4 april aanstaande. Na een
gezamenlijk ochtenddeel gaan de deelnemende parlementariërs uiteen in verschillende deelsessies: 
- energie-infrastructuur en leveringszekerheid; 
- energiebesparing / energy saving cities; 
- duurzame energiebronnen; 
- en circulaire economie.

Naast de sessies vindt er ook een informatiemarkt plaats waar provincies hun meest innovatieve
projecten kunnen laten zien.

Voorafgaand aan de conferentie organiseren de Staten-Generaal in samenwerking met de
Metropoolregio Den Haag - Rotterdam op zondag 3 april een inleidend programma. Dit begint met
een busrit door het Westland om de kastuinbouw te bezichtigen. Daarna volgt er een boottocht over
de Tweede Maasvlakte en de haven van Rotterdam, waarbij aandacht wordt besteed aan de
energiebesparende activiteiten in de haven.

lees meer
Website parlementaire dimensie EU voorzitterschap

Conferentie over gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid

 7 april 2016 - Op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2016 organiseren de Staten-Generaal in de
Ridderzaal in Den Haag de 8e interparlementaire conferentie (IPC) over het gemeenschappelijk
buitenlands- en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU;
de zogenoemde GBVB/GVDB-conferentie. De conferentie wordt georganiseerd in het kader van de
parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap. Naar verwachting zijn er zo’n
tweehonderd parlementariërs uit de EU-lidstaten aanwezig. De bijeenkomst richt zich met name op
de versterking van interparlementaire samenwerking op het gebied van defensie, de rol van
parlementaire besluitvorming bij het inzetten van snelle militaire reactiemachten en de nieuwe
veiligheidsstrategie van de EU.

lees meer
Website over het Nederlands EU-Voorzitterschap

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 31 maart 2016 - 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.

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 11
Week 12
Week 13

Colofon

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

http://www.parleu2016.nl/
https://www.parleu2016.nl/
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20160331/overzicht_gepresenteerde_europese
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20160331/overzicht_gepresenteerde_europese_2
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20160331/overzicht_gepresenteerde_europese_3/f=/vk2uke0zavlj.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

