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BRIEF AAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN
DEFENSIE EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Den Haag, 17 juni 2008
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 10 juni jl. uw brief van 4 april inzake verlenging
van de Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in
Soedan – UNMIS1 besproken. Deze commissie van de Eerste Kamer kent
de procedure, op basis van de Grondwet, (in beginsel) na behandeling
van een artikel 100-brief door de Tweede Kamer, te bezien of een nadere
separate be-handeling door de Eerste Kamer wenselijk wordt geacht. Ten
aanzien van bovengenoemde artikel-100 brief werd geconcludeerd dat
deze afdoende behandeld is in de Tweede Kamer en derhalve voor kennisgeving werd aangenomen.
Naar aanleiding van deze bespreking van een artikel 100-brief en het
onlangs gevoerde beleidsdebat in de Eerste Kamer over de 3-D benadering, d.d. 3 juni2, verzoekt de commissie u in toekomstige artikel-100
brieven expliciet stil te staan bij de door Nederland voorgestane 3-D benadering. De commissie ziet graag, bij voorkeur in een aparte paragraaf, de
concrete invulling beschreven die aan de drie componenten Diplomacy,
Defenceand Development gegeven wordt. De commissie verzoekt u
daarbij aandacht te besteden aan de synergie tussen deze drie componenten en de wijze waarop de meerwaarde van een integrale benadering
van de 3 D’s concreet vorm krijgt in de multilaterale samenwerking binnen
de diverse fora.
Een eensluidende brief verzond ik aan de minister van Buitenlandse Zaken
en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Een afschrift van deze
brief heb ik verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking,
G. J. De Graaf
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