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Geachte heer Knapen,  

 

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft in haar vergaderingen van 7 en 21 december 2021 

gesproken over de voorstellen inzake Europese Democratie en aanverwante documenten die de Eu-

ropese Commissie op 25 november 2021 heeft gepubliceerd.1 De commissie heeft gelegenheid gege-

ven tot het stellen van vragen. De leden van de PvdA-fractie hebben de volgende vragen en opmer-

kingen. De leden van de D66-fractie en de leden van de GroenLinks-fractie sluiten zich hierbij aan.  

 

De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van een aantal publicaties van de Europese 

Commissie inzake Europese democratie (COM(2021)717, 730, 731, 732, 733 en 734). Een BNC-fi-

che is nog niet ontvangen, maar toch zouden deze leden nu reeds een aantal algemene vragen wil-

len stellen, die - al dan niet via het BNC-fiche - zouden kunnen worden beantwoord. 

 

De voorstellen voor regelgeving COM(2021)731, 732 en 733 van de Commissie raken de manier 

waarop campagnes en kandidaatstelling voor verkiezingen in de lidstaten plaatsvinden op soms in-

grijpende wijze. Dat is met name het geval met het voorstel voor een verordening COM(2021)731 

voor regelgeving betreffende transparantie en gerichte politieke reclame. De Commissie behandelt 

 
1 Het betreft het Evaluatieverslag op grond van artikel 38 van Verordening 1141/2014 betreffende het statuut en 

de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2021)717), de Medede-

ling inzake bescherming van de integriteit van verkiezingen en stimulering van democratische participatie 

(COM(2021)730), het voorstel voor een Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame 

(COM(2021)731), het voorstel voor een Richtlijn van de Raad houdende nadere regels over de wijze van uitoe-

fening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de 

burgers van de Unie die verblijven in een Lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (herziening) 

(COM(2021)732), het voorstel voor een Richtlijn van de Raad houdende nadere regels over de wijze van uitoe-

fening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de 

Unie die verblijven in een Lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (herziening) (COM(2021)733), het voorstel 

voor een Verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese poli-

tieke stichtingen (herziening) (COM(2021)734). 
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dit onderwerp vanuit het perspectief van het goed functioneren van een interne markt voor politieke 

reclames en aanverwante diensten en het beschermen van natuurlijke personen met betrekking tot 

het verwerken van persoonlijke gegevens (art 1.3a en b). De Commissie stelt met het oog daarop 

harmonisatie van regelgeving voor. Bent u het met dit algemene doel eens? Deelt u de gedachte van 

de Commissie dat lidstaten geen bepalingen mogen opstellen die afwijken van de voorgestelde rege-

ling (overweging 11), bijvoorbeeld ten aanzien van buitenlandse aanbieders van politieke reclame en 

verwante diensten? 

Kunt u aangeven welke de belangrijkste aanpassingen in de Nederlandse regelgeving in de Kieswet, 

de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) (c.q. de toekomstige zogenaamde Partijwet) en andere 

regelgeving zijn die noodzakelijk zijn wanneer dit voorstel (COM(2021)731) van de Commissie van 

kracht zou worden? Kunt u dat ook doen voor de voorstellen COM(2021)732 en 733? 

Omdat de duivel vaak in de details zit, vragen de leden van de PvdA-fractie om bij de voorgestelde 

verordening COM(2021)731 in het BNC-fiche of los daarvan per artikel van de verordening uw ziens-

wijze te geven.  

 

Deze leden vragen tot slot om bij uw reactie op de voorstellen van de Europese Commissie 

COM(2021)730-734 ook de resoluties van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa op 

dit terrein te betrekken, zoals de resoluties 'Democracy hacked? How to respond?'2 en 'Transparency 

and regulation of donations to political parties and electoral campaigns from foreign donors'3? 

 

De commissie voor Europese Zaken ziet uit naar uw reactie en ziet deze graag uiterlijk 21 januari 

2022 tegemoet. 

 

Een afschrift van deze brief is eveneens naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

laties gezonden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

M.G.H.C. Oomen-Ruijten 

Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken   

 
2 PACE Resolution 2326 (2020).  

3 PACE Resolution 2390 (2021). 


