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B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 26 oktober 2009

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking1 heeft op 27 juli 2009 een brief met door de
Eerste Kamer geregistreerde toezeggingen gestuurd aan de secretaris-
generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De secretaris-generaal heeft op 16 oktober 2009 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

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

1 Samenstelling:
Van den Berg (SGP), Vac. (CDA), Dupuis (VVD),
Rosenthal (VVD), Ten Hoeve (OSF), De Graaf
(VVD), (voorzitter), Vedder-Wubben (CDA), Kox
(SP), Schouw (D66), Van Driel (PvdA), Eigeman
(PvdA), Franken (CDA), (1e vice-voorzitter),
Thissen (GL), Van Kappen (VVD), De Boer
(CU), K.G. de Vries (PvdA), Willems (CDA),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Hillen (CDA),
Smaling (SP), (2e vice-voorzitter), Koffeman
(PvdD), Böhler (GL), Kuiper (CU), Elzinga (SP),
Vliegenthart (SP), Yildirim (Fractie-Yildirim), en
Flierman (CDA), .
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Den Haag, 27 juli 2009

Zoals u bekend, wordt in de Eerste Kamer sinds enkele jaren halfjaarlijks
de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de openstaande toezeg-
gingen die de afgelopen jaren door de bewindspersonen aan deze Kamer
zijn gedaan. Bijgaand treft u dan ook een overzicht aan van de toezeggin-
gen1 waarvoor de termijn volgens onze informatie is verstreken of
waarvan de termijn uiterlijk op 1 januari 2010 verloopt en een inschatting
is gemaakt dat mogelijk reeds uitvoering wordt gegeven aan de toezeg-
ging ofwel dat wenselijk is. Het is tevens mogelijk de gerappelleerde
toezeggingen digitaal te raadplegen. U kunt daarvoor gebruik maken van
het volgende webadres:
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vi70bawhguxw& ministerie=vghyngkof7kc
(Buitenlandse Zaken) en
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vi70bawhguxw& ministerie=vghyngkof7kd
(Ontwikkelingssamenwerking).

Graag leg ik het overzicht ter verificatie aan u voor. Voorts wil ik u
verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose
valt te geven van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking voor te
kunnen leggen, zie ik uw reactie graag voor vrijdag 18 september 2009
tegemoet.

Tot slot wijs ik u graag nog op het verzoek van de Griffier van de Eerste
Kamer van 21 maart 2008 (kenmerk 140 105.15u) om te bevorderen dat
brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging
aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer
worden gezonden. De Eerste Kamer zou het op prijs stellen, indien daarbij
gebruik zal worden gemaakt van het registratienummer van een toezeg-
ging.

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

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffienr. 144573U.
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BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2009

Hierbij zend ik u een reactie op het overzicht van de toezeggingen van de
minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamen-
werking en de staatssecretaris voor Europese Zaken zoals opgenomen in
de toezeggingen-registratie van de Eerste Kamer.

Toezegging ratificatie Protocol 14 EVRM (31 2020) (T00347)

Zoals in het verleden bij herhaling toegezegd aan het parlement blijft de
Nederlandse regering ijveren voor inwerkingtreding van Protocol 14 bij
het EVRM, dat ziet op hervorming van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens. Daartoe is ratificatie door de Russische Doema noodzakelijk.
Nederland stelt dit consequent aan de orde in haar bilaterale contacten
met Rusland en binnen de Raad van Europa.

Toezegging toezending BNC fiches binnen zes weken (31 384) (T00877)

Het kabinet blijft streven naar het toezenden van BNC fiches binnen de
termijn van zes weken. Gelukkig is dit het afgelopen jaar ook sterk verbe-
terd. In enkele gevallen echter zijn er externe factoren die ervoor zorgen
dat deze termijn niet gehaald wordt (bijvoorbeeld zomerreces), in andere
gevallen kan de aard van het Commissievoorstel (bijvoorbeeld grote
financiële gevolgen) er toe leiden dat meer tijd nodig is om de benodigde
gegevens te achterhalen. Voorop staat dat de Kamer altijd de gelegenheid
krijgt om zich over de fiches uit te spreken voordat het onderhandelings-
traject in Brussel van start gaat.

Toezegging brief inzake zetelaantal EP onder Verdrag van Lissabon
(31 702) (T00972)

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, d.d.
6 april 2009 (kamerstuk 31 700 VII, nr. 76)

Toezegging inzake werkverdeling grondrechtenagentschap en de Raad
van Europa (31 702) (T00975)

De betrekkingen tussen het EU-grondrechtenagentschap (GRA) en de
Raad van Europa (RvE) zijn geregeld in een Memorandum of Under-
standing tussen de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa.
Nederland ziet erop toe deze overeenkomst ook in het werkplan van het
GRA voor 2010–2011 gestand wordt gedaan.

Toezegging afzonderlijke toetredingsverdragen (30 802) (T00266)

Op dit moment zijn geen EU-toetredingsverdragen aan de orde. Neder-
land zal zich inspannen voor aparte toetredingsverdragen. Er is immers
afgesproken dat ieder land afzonderlijk wordt beoordeeld.

Toezegging juridische positie van de Hoge Vertegenwoordiger (31 384)
(T00876)

De Eerste Kamer zal hierover per brief worden geïnformeerd na de ratifi-
catie van het Verdrag van Lissabon.
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Toezegging financiële grondslag Raad van Europa (31 202) (T00970)

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief van de minister van Buiten-
landse Zaken aan de Eerste Kamer d.d. 1 juli 2009 (Kamerstuk 31 700 B).

Toezegging structurele oplossing financiering Raad van Europa (31 202)
(T00346)

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief van de minister van Buiten-
landse Zaken aan de Eerste Kamer d.d. 1 juli 2009 (Kamerstuk 31 700 B).

Toezegging inzake niet geratificeerde conventies en protocollen (31 702)
(T00974)

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken aan de Eerste Kamer d.d. 1 juli 2009 (Kamerstuk 31 700 B).

Toezegging subsidiariteitstoets (31 200 V) (T00345)

In het najaar zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, mede namens de staatsecretaris voor Europese Zaken, een brief
aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer sturen met daarin een overzicht
van stand van zaken Europa en binnenlands bestuur.

Toezegging inzake viering Raad van Europa en EHRM (31 702) (T00973)

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief van de minister van Buiten-
landse Zaken aan de Eerste Kamer d.d. 1 juli 2009 (Kamerstuk 31 700 B).

Toezegging sluitend maken informatievoorziening (31 384) (T00873)

Zie toezegging T00877.

Toezegging melding noodremprocedure (31 384) (T00874)

De staatssecretaris voor Europese Zaken zal de Eerste Kamer informeren
indien gebruik wordt gemaakt van de noodremprocedure.

Toezegging inzake capaciteit kantoor mensenrechtencommissaris
Hammarbreg (31 702) (T00971)

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de brief van de minister van Buiten-
landse Zaken aan de Eerste Kamer d.d. 1 juli 2009 (Kamerstuk 31 700 B).

Mr. E. Kronenburg,
Secretaris-Generaal
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