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Vragen van de leden
Gelderblom-Lankhout en
Tiesinga-Autsema (beiden D66)
inzake erkenning geregistreerde
partners bij de instellingen van de
EU. (Ingezonden 27 mei 1999)

1
Herinnert u zich uw bereidheid om,
eventueel samen met gelijkgezinde
landen, de Europese Commissie te
verzoeken om voorstellen te doen
inzake de erkenning van
geregistreerd partnerschap?1

2
Deelt u de mening, dat de
voorgenomen wijzigingen van het
ambtenarenstatuut inzake
aanpassingen van de sociale
paragrafen en flexibilisering van de
arbeidscontracten in het kader van de
Agenda 2000 met het oog op de
inwerkingtreding op 1 januari 2000 zo
snel mogelijk behandeld zouden
moeten worden?

3
Onderkent u eveneens de politieke
prioriteit van de door de voorzitter
van de Europese Commissie, Santer,
in januari jl. in het Europese
Parlement bepleite verscherping van
de bepalingen inzake fraude en
corruptie, die aan genoemde
pakketten is toegevoegd?

4
Is het daarom niet wenselijk dat – om
deze wijzigingsronde niet voorbij te
laten gaan – daadwerkelijk een

aanvang wordt gemaakt met het
toevoegen van het onderwerp van
wijzigingsvoorstellen gelijkstelling
van het geregistreerde partnerschap
met het huwelijk aan deze lijst?

5
Deelt u de mening, dat het beroep
van de Zweedse regering tegen de
uitspraak inzake gelijke behandeling
van homoseksuele paren van het
Gerecht van Eerste Aanleg (Hof van
Justitie in Luxemburg) een ernstige
belemmering kan betekenen
daarvoor en bent u bereid deze
mening aan uw collega’s in de
Zweedse regering over te brengen?

6
Bent u tenslotte bereid zo spoedig
mogelijk, in overleg met Zweden en
met steun van Denemarken, Frankrijk
en Duitsland, bij de Europese
Commissie erop aan te dringen dat zij
alsnog met voorstellen ter zake komt?

1 Vragen van de leden Gelderblom-Lankhout
en Tiesinga-Autsema inzake erkenning
geregistreerde partners bij instellingen van de
Europese Unie (ingezonden 23 februari 1999).

Antwoord

Antwoord van de heer Benschop,
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, mede namens de heer Cohen,
staatssecretaris van Justitie.
(Ontvangen 2 juli 1999)

1
Ja.

2
Ja, de Regering is voorstander van
een spoedige behandeling van
dergelijke wijzigingen, die overigens
nog niet in concreto bij de Raad zijn
ingediend.

3
Ja, Nederland heeft zich sterk
gemaakt voor een sterk
fraudebestrijdingsbureau (OLAF).
Tijdens de besluitvorming omtrent
OLAF is er een verklaring opgesteld
door het Europees Parlement en de
Raad waarin de Europese Commissie
wordt opgeroepen zo snel mogelijk te
komen met een herziening van het
ambtenarenstatuut. De oprichting van
OLAF vereist aanpassing van het
ambtenarenstatuut, waarin de
rechten en plichten van een
ambtenaar zijn geregeld (b.v.
informatieplicht).

4, 5 en 6
Nederland heeft reeds samen met
andere lidstaten, bij de Commissie
aangedrongen op passende
voorstellen voor de erkenning van het
geregistreerd partnerschap binnen
het statuut (zie het antwoord, als
bijlage bijgevoegd, op eerdere
vragen). Zoals bekend geeft de
Commissie geen gevolg aan deze
oproep. Opgemerkt moet worden dat
de Commissie het alleenrecht heeft
tot het doen van
wijzigingsvoorstellen ten aanzien van
het ambtenarenstatuut.
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De Regering is dan ook niet van
mening dat het beroep van de
Zweedse regering een belemmering
vormt voor een mogelijke erkenning
van het geregistreerd partnerschap.
Het beroep van de Zweedse regering
is er juist op gericht de wens van een
ambtenaar werkzaam bij een
Europese instelling voor de erkenning
van het geregistreerd partnerschap te
ondersteunen. Zoals de Nederlandse
regering herhaaldelijk aan de Kamer
heeft medegedeeld, wordt ook de
Nederlandse inzet op het gebied van
de erkenning van het geregistreerd
partnerschap binnen het statuut
ingegeven door principiële
overwegingen met betrekking tot
gelijkberechtiging. De Regering is dan
ook voornemens het beroep van
Zweden te steunen. Indien het Hof
het geregistreerd partnerschap
gelijkstelt aan het huwelijk, is de
Commissie gehouden hieraan gevolg
te geven; d.w.z. het statuut in
overeenstemming met een dergelijke
uitspraak aan te passen.
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