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32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 
jaar 2011 

S  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 19 april 2011  

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 1 februari 
2011 een brief gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake de 
halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door 
de minister aan deze Kamer zijn gedaan. 
De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 
12 april 2011 gereageerd. 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken brengt hierbij verslag uit 
van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Geert Jan Hamilton, 

voor deze:
Christward Gradenwitz 
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Den Haag, 1 februari 2011 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een 
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeg-
gingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen. 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een 
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt 
de Kamer dit uiteraard graag. 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2011 is verstreken. Teneinde een 
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te 
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose 
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, 
graag voor vrijdag 11 maart 2011. 

Beide overzichten, die deels kunnen samenvallen, worden u ook digitaal 
toegezonden.1 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt vol-
daan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het registratienummer. 

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
P. R. H. M. van der Linden 
 

 

1  Totaaloverzicht: 
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vimbk5akm4wp&ministerie=vghyngkof7kc. 
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vimbjq82b3id&ministerie=
vghyngkof7kc.
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BRIEF AAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Den Haag, 12 april 2011 

Hierbij zend ik u een reactie op het overzicht van de toezeggingen van de 
voormalig minister van Buitenlandse Zaken, de voormalig minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking en de voormalig staatssecretaris voor 
Europese Zaken, zoals opgenomen in de toezeggingenregistratie van de 
Eerste Kamer. 

Toezegging financiering politieke partijen op Europees niveau (31.00 V) 
(T00297)

Ten aanzien van deze toezegging wil ik allereerst opmerken, dat de 
evaluatie van de Verordening door het Europees Parlement zelf wordt 
uitgevoerd en dus niet door de Europese Commissie of de lidstaten. Voor 
een heroverweging van de drempel van vertegenwoordiging in 25 procent 
van de lidstaten is tot op heden geen aanleiding geweest, omdat er sinds 
2007 geen verdere uitbreiding van de EU heeft plaatsgevonden. Voor wat 
betreft de bevoegdheid tot toetsing kan ik u meedelen, dat deze reeds bij 
het Europees Hof van Justitie berust. Zie overweging 14 en 15 van de 
Verordening: 
14) De toepassing van deze Verordening en de gefinancierde activiteiten 

dienen te worden onderzocht in een verslag van het Europees 
Parlement dat openbaar wordt gemaakt. 

15) De rechterlijke toetsing berust bij het Hof van Justitie en draagt bij 
tot de correcte toepassing van deze Verordening. 

Toezegging Invulling mandaat Voorzitter Europese Raad (31 384) (T00875) 

Aan deze toezegging is invulling gegeven in verschillende brieven aan de 
Eerste Kamer met geannoteerde agenda’s van de Europese Raad en de 
Raad Algemene Zaken in de periode voorafgaande aan en na de inwer-
kingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009. Het 
mandaat van de Voorzitter van de Europese Raad is vastgelegd in het 
Verdrag en het Reglement van Orde van de Europese Raad. Binnen deze 
kaders bepaalt de Voorzitter van de Europese Raad zelf hoe hij invulling 
geeft aan zijn functie. 

Toezegging Informatie over ontwikkelingen rondom Verordening Nr. 
1286/2009 (22 112) (T01128) 

Op korte termijn zal de Eerste Kamer hierover per brief worden 
geïnformeerd. 

Toezegging Samenwerking binnen de Raad van Europa (32 125 en 
32 123 V) (T01187) 

Deze toezegging zal worden verwerkt in een brief over de Raad van 
Europa, die voor de zomer naar de Eerste Kamer zal worden gezonden. 

Toezegging Staat van de Unie (32 125 en 32 123 V) (T01188) 

Mede met het oog op het debat inzake de Algemene Europese Beschou-
wingen d.d. 19 april gaat uw Kamer een aanvulling toe op de afgelopen 
najaar verschenen Staat van de Unie. In dit document gaat het kabinet ook 
in op de vraag rond de timing van uitbrengen van dit document (ieder jaar 
op Prinsjesdag) en of – met het oog op een zo goed mogelijke informatie-
voorziening aan het Parlement – een synchronisatie met de kabinetsap-

Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 V, S 3



preciatie van het jaarlijkse wetgevingsprogramma van de Commissie 
(ieder jaar in december) een optie zou kunnen zijn. Het kabinet wil 
hierover graag van zowel de Eerste als de Tweede Kamer een reactie 
vernemen en hoopt deze te krijgen in het voornoemd debat Algemene 
Europese Beschouwingen en in het Staat van de Uniedebat met de 
Tweede Kamer, dat een maand later plaatsvindt. 

Toezegging Bureau van de Mensenrechtencommissaris Hammarberg 
(32 125) en 32 123  V) (T01190) 

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief aan de Eerste Kamer inzake 
Toezeggingen Raad van Europa van 14 oktober 2010. 

Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM 
(32 125) en (32 123 V) (T01191) 

Aan deze toezegging is niet voldaan. 

Toezegging Activiteiten maatwerkprogramma in Balkanlanden (32 125 en 
32 123 V) (T01194) 

Op korte termijn zal er een brief naar de Eerste Kamer worden gezonden 
over de voorzetting van het Matra-programma op de Balkan. 

Toezegging Evaluatie werkprogramma Benelux (31 385) (T01196) 

Met de evaluatie van de Benelux is in 2011 een begin gemaakt. De evalu-
atie maakt deel uit van een breder onderzoek naar de versterking van de 
Europese samenwerking en de Nederlandse positie daarbinnen. De 
beleidsdoorlichting wordt uitgevoerd door lOB, de evaluatiedienst van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Afronding is voorzien in 2012. 

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22 112) (T01237) 

De conceptversie van de betreffende richtlijn bevindt zich nog steeds in de 
onderhandelingsfase. Aan de toezegging kan op dit moment dus nog niet 
worden voldaan. Wanneer het richtlijnvoorstel in de besluitvormende fase 
terecht komt, zal het kabinet, overeenkomstig de toezegging, vooraf-
gaande aan de desbetreffende Raad de definitieve conceptversie van de 
richtlijn naar de Kamer sturen. 

Secretaris-Generaal,
E. Kronenburg
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