
 

 
Korte toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer 
P.R.H.M. (René) van der Linden, bij de opening van het zitting van 
de Eerste Kamer op dinsdag 1 december 2009. De Kamervoorzitter 
feliciteert de Leden met het Verdrag van Lissabon, dat op deze da-
tum inwerking treedt en dat nieuwe bevoegdheden toekent aan de 
Eerste en Tweede Kamers van de 27 Europese lidstaten bij het be-
invloeden van het Europees beleid. 
 
 
“Graag wil ik bij het begin van deze vergadering memoreren dat vandaag 
een belangrijke dag is voor Europa. Vandaag, 1 december 2009, treedt 
het Verdrag van Lissabon in werking. Hiermee gaat na jaren van discussie 
over haar institutionele inrichting de Europese Unie die thans 27 Lidstaten 
omvat, een nieuwe fase in. Voor het eerst is op Verdragsniveau een be-
langrijke verantwoordelijkheid toebedeeld aan de nationale parlementen 
bij de Europese besluitvorming. 
Door een nieuw stelsel van ‘checks and balances’ ontstaat binnen Europa 
een beter machtsevenwicht tussen de Unie en haar Lidstaten. De grotere 
rol van de nationale parlementen in het wetgevings- en besluitvorming-
proces versterkt het democratisch karakter van de Europese Unie en 
brengt de communautaire besluitvorming dichter bij de burger.  
 
De Eerste Kamer heeft zich van meet af aan zeer actief opgesteld wat be-
treft het versterken van de positie van de nationale parlementen en het 
vergroten van hun invloed op de besluitvorming. Het nieuwe Verdrag biedt 
de mogelijkheid tot een effectiever Europees bestuur op basis van subsid i-
ariteit. Dit maakt de Unie voor burgers beter herkenbaar en kan het ver-
trouwen vergroten. Burgers willen een Europa dat concrete grensover-
schrijdende problemen oplost. Waarborgen zijn geschapen voor een ‘beter’ 
Europa, dat niet het beeld oproept van ‘superstaat’, dat democratischer en 
slagvaardiger is, met helder afgebakende taken, en met een grotere in-
breng van nationale parlementen. 
 
Dankzij het proces van herbezinning op Europese taken dat mede in ant i-
cipatie op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in de Eerste 
Kamer heeft plaats gehad, is onze Kamer gereed om de nieuwe taken die 
aan de nationale parlementen zijn toebedeeld, uit te voeren. Zoveel mo-
gelijk in samenwerking met de Tweede Kamer willen wij op de onder-
scheiden beleidsterreinen Europese voorstellen toetsen aan het subsidiari-
teitsbeginsel en relevantie voor de Nederlandse beleidscontext.  
In complementariteit met de Tweede Kamer gaan wij als senaat het poli-
tieke debat over Europese voorstellen aan en zullen wij niet aarzelen, be-
halve onze nationale regering, de Europese instellingen van onze opvat-
tingen in kennis te stellen. Waar nodig en wenselijk zullen wij afstemming 
zoeken met de Tweede Kamer en de nationale parlementen van de andere 
Europese Lidstaten.  
 



 

 

 

 

 
In een brief die ik deze ochtend ontving van de Voorzitter van de Europese 
Commissie, José Manuel Barroso, en de Vicevoorzitter, Margot Wallström, 
spreken zij hun erkentelijkheid uit voor het enthousiasme waarmee de 
nationale parlementen de afgelopen jaren op de nieuwe structuur voor 
politieke dialoog hebben gereageerd. 
Met hen ben ik ervan overtuigd dat het Verdrag dat vanaf vandaag voor 
ons allen in de Europese Unie geldt, mogelijkheden opent voor een verde-
re verdieping van de actieve en constructieve rol van de nationale parle-
menten. Als Eerste Kamer zullen wij ons ook in de toekomst niet onbe-
tuigd laten.” 
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