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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 juli 2014
Hierbij gaat u de reactie toe op het verzoek van de vaste commissie voor
Europese Zaken van 3 juli 2014 om een overzicht van al het onderzoek dat
in opdracht van het kabinet wordt uitgevoerd op het gebied van betrokkenheid van lidstaten bij Europese besluitvorming.
Instituut Clingendael
Het Instituut Clingendael ontvangt overheidssubsidie en legt haar
werkprogramma voor ter instemming aan het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het werkprogramma voor 2014 bevat een aantal onderwerpen op
EU-terrein. Het gaat om onderzoeken naar:
– de veranderende machtspositie van de Europese Commissie;
– de rol van het Europees parlement;
– de legitimiteit van EU-procedures (dit jaar gefocust op subsidiariteitsprocedures);
– het optuigen van een nieuw rechtsstatelijkheidsmechanisme;
– nationale betrokkenheid van instrumenten voor Europees economisch
bestuur;
– nationale betrokkenheid bij de Europese Centrale Bank en haar
instrumentarium;
– de relaties met de buurlanden van de EU;
– het EU-buitenlandbeleid en democratische controle.
Bovendien heeft het Instituut Clingendael op verzoek van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken een internationaal seminar georganiseerd over
subsidiariteit, uitmondend in een publicatie die uw Kamer reeds eerder
toeging, en voert het op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu een project uit, met de nadruk op publieksdebatten, over de
Europese bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid.
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Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk
adviesorgaan dat het kabinet en het parlement adviseert over het
buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de
mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese
integratie. De adviezen worden op verzoek van het kabinet of het
parlement uitgebracht, of op eigen initiatief van de AIV. Alle adviezen
worden aangeboden aan de meest betrokken bewindslieden en aan de
Eerste en de Tweede Kamer. De meest betrokken bewindslieden zijn de
Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de Minister
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
In 2014 heeft de AIV tweemaal een advies uitgebracht over de Europese
Unie:
– briefadvies 26 «De EU-gasafhankelijkheid van Rusland: hoe een
geïntegreerd EU-beleid dit kan verminderen», juni 2014;
– advies 88 «Naar een gedragen Europese samenwerking: werken aan
vertrouwen», april 2014 (Kamerstuk 33 877, nr. 21).
De AIV werkt thans op verzoek van het kabinet aan een advies over de
herziening van het Verdrag van Cotonou en zal in het werkprogramma
voor 2015 zoals gebruikelijk aandacht besteden aan de EU, de Kamer
wordt hierover per brief geïnformeerd.
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)
De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt zich ten doel een bijdrage te
leveren aan de kennis over de uitvoering en effecten van het Nederlands
buitenlands beleid. IOB voorziet in de behoefte aan onafhankelijke
evaluatie van beleid en uitvoering ten aanzien van alle beleidsterreinen
die vallen binnen de homogene groep buitenlanduitgaven (HGIS).
Op het gebied van Europese besluitvorming zal later dit jaar een beleidsdoorlichting van de IOB verschijnen over de versterking van de Europese
samenwerking en de Nederlandse positie daarin. Deze zal zoals gebruikelijk aan beide Kamers worden aangeboden.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans
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