
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties 
 
25 september 2012  

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Europese Samenwerkingsorganisaties 

 

 

 

 Datum 25 september 2012 

 Kenmerk 44363/FB/ 
 

 

 

1. Halfjaarlijks rappel toezeggingen: T01187, T01191, T01306 en T01392 

brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 14 

september 2012 in reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (33000 V, AH), voor 

zover behorend tot de portefeuille van de commissie ESO.  

 

De commissie besluit toezegging T01187 als openstaand te beschouwen en de minister van 

Buitenlandse Zaken een brief te sturen. De staf zal een conceptbrief opstellen.  

Ten aanzien van T01191 besluit de commissie de toezegging als openstaand te 

beschouwen.  

Ten aanzien van T01306 besluit de commissie de toezegging opnieuw als openstaand te 

beschouwen, wegens het ontbreken van een argumentatie voor het niet sturen van een 

nadere kabinetsreactie. De staf zal tevens ambtelijk contact opnemen met het ministerie om 
dit besluit toe te lichten.  

Ten aanzien van T01392 besluit de commissie de toezegging als openstaand te 

beschouwen. De commissie besluit tevens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken te 

verzoeken de toezegging binnen zes weken na te komen.  

 

2. Tijdens de rondvraag bespreekt de commissie de wijze van behandeling in de Eerste Kamer 

van het issues-paper, het interimrapport en het eindrapport van Van Rompuy c.s., alsmede 

van de verslagen van de informele Reflectiewerkgroep "Toekomst van Europa". In eerste 

reactie daarop deelt de commissievoorzitter mee dat - gelet op het feit dat de 

toekomstdiscussie wordt aangejaagd door het politieke debat over de maatregelen en 

plannen ter versterking van de EMU - zij inmiddels overleg heeft gevoerd met de voorzitter 

van de commissie FIN over onderlinge afstemming van het werk van beide Kamercommissies 

teneinde het divergeren van opinies/besluiten van beide commissies te voorkomen.1 Dit 

                                                 
1 De meer technische, financieel-economische aanpak van de crisis en de institutionele discussie (i.c. die 
over democratische legitimiteit en controle binnen de EMU (of breder: EU)) raken elkaar. In het Verdrag 
inzake stabiliteit, coordinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Begrotingspact) - 
waarvan de goedkeuringswet aanhangig is in de Tweede Kamer - is bijvoorbeeld een bepaling 
opgenomen dat nationale parlementen en het Europees Parlement gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor het opzetten van een nieuwe interparlementaire conferentie over begrotingsbeleid. Ook heeft de 
Eerste Kamer op 2 augustus 2012 schriftelijk vragen gesteld aan de Nederlandse regering over de 
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onder erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van elk van beide commissies voor het 

eigen werkterrein.  

Een van de voorstellen uit het overleg van beide commissievoorzitters is om een 

gezamenlijke commissievergadering FIN-ESO te beleggen direct na het verschijnen van het 

interimrapport van Van Rompuy c.s. Daarbij kunnen de voorafgaande documenten worden 

betrokken, alsmede de tot dan toe verschenen verslagen van de Reflectiewerkgroep. Ten 

behoeve van deze gemeenschappelijke vergadering zal de staf een kortk memo opstellen. 

Waar nodig zal ook op latere momenten afstemming worden gezocht tussen de beide 
betrokken commissies.  

Inmiddels zijn ook via de vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel de 

Nederlandse europarlementariers uitgenodigd voor een gesprek met leden van de commissie 

ESO in Den Haag op 30 oktober 2012 in Den Haag. Hiervoor kunnen ook leden van de vaste 

commissie voor Financiën worden uitgenodigd.  

De commissie ESO besluit voorts om op een nog nader te bepalen tijdstip de minister van 

Buitenlandse Zaken uit te nodigen voor een mondeling overleg over de inzet van de 

Nederlandse regering in de EU-toekomstdiscussie (binnen de eerdergenoemde 

Reflectiegroep, maar ook met betrekking tot de diverse rapportages/consultaties van Van 

Rompuy c.s.) 

  

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

  

 
 

                                                                                                                                               
mogelijke gevolgen van de EU-verordening inzake ontwerpbegrotingsplannen (COM(2011)821) voor de 
uitoefening van het begrotingsrecht door beide Kamers der Staten-Generaal.  


