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De vaste commissie voor Europese Zaken1 heeft kennisgenomen van de
brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2014 inzake het
verzoek van het lid De Vries (PvdA) om een overzicht van belemmeringen
voor grensoverschrijdende arbeid. De brief strekt ter nakoming van een
toezegging2 gedaan aan het lid De Vries tijdens de Algemene Europese
Beschouwingen op 15 april 2014. Bij deze gelegenheid heeft de Minister
toegezegd de Kamer een brief te doen toekomen met een overzicht van de
bestaande praktische belemmeringen op het punt van grensoverschrijdende arbeid in buurlanden en de maatregelen die het kabinet hiertegen
wenst te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie de Minister
op 24 september 2014 een brief gestuurd.
De Minister heeft op 6 november 2014 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Bergman
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
EUROPESE ZAKEN
Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Den Haag,24 september 2014
De vaste commissie voor Europese Zaken heeft met belangstelling
kennisgenomen van uw brief d.d. 26 juni 2014 inzake het verzoek van het
lid De Vries (PvdA) om een overzicht van belemmeringen voor grensoverschrijdende arbeid. De brief strekt ter nakoming van een toezegging3
gedaan aan het lid De Vries tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 15 april 2014. Bij deze gelegenheid heeft u toegezegd de Kamer
een brief te doen toekomen met een overzicht van de bestaande
praktische belemmeringen op het punt van grensoverschrijdende arbeid
in buurlanden en de maatregelen die het kabinet hiertegen wenst te
nemen.
De commissie heeft uw brief besproken tijdens haar vergadering op
9 september jl. De leden van de commissie nemen kennis kennisgenomen
van de in de onderhavige brief genoemde initiatieven, alsmede de
kabinetsreactie op het advies van de heer Bruls. Zij vernemen echter
graag welke concrete acties de regering onderneemt om grensoverschrijdend werken te bevorderen en belemmeringen daarbij op te heffen.
Welke prioriteiten stelt de regering daarbij?
Tevens vernemen zij graag welk tijdsschema de regering hanteert om haar
doelstellingen op dit gebied te verwezenlijken. Ten slotte vraagt de
commissie u de Kamer te rapporteren over de voortgang.
De leden van de commissie zien uw reactie graag binnen vier weken na
dagtekening van deze brief tegemoet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
M.H.A. Strik
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 november 2014
Graag reageer ik hierbij, mede namens de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, op het verzoek van de vaste commissie voor
Europese Zaken van 24 september 2014 met kenmerk 155423.01u inzake
het wegnemen van belemmeringen grensoverschrijdende arbeid.
In de brief van mijn voorganger van 26 juni 2014 (Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 877) is aangegeven dat in het najaar van 2014 een
voortgangsbrief over grensoverschrijdende samenwerking (GROS) aan de
Tweede Kamer zal worden verstuurd. Grensoverschrijdende arbeid is één
van de thema’s waar in deze voortgangsbrief op zal worden ingegaan. Uw
vragen zullen in het opstellen van deze brief worden meegenomen. De
voortgangsbrief over grensoverschrijdende samenwerking zal ook aan uw
Kamer worden aangeboden.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
A.G. Koenders
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