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Uitgelicht...

Eerste Kamer gaat over eigen website

 14 december 2010 - De vaste commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie hebben in een brief aan
de minister van Veiligheid en Justitie te kennen gegeven dat het de Eerste Kamer vrij staat om
documenten die zich in het publieke domein bevinden te gebruiken en op de website van de Kamer
te plaatsen. "De rol en functie van de Kamer brengen met zich mee dat de Kamer kennis neemt van
de opvattingen, kritieken en opmerkingen van burgers en organisaties over de inhoud van dergelijke
politiek van belang zijnde documenten. Plaatsing op de website kan daartoe dienstig zijn", aldus de
beide commissies.

Achtergrond van deze opmerkingen is het gegeven dat de minister tijdens een recent mondeling
overleg had geklaagd dat op de website Europapoort een via de website Statewatch verkregen
Europees voorstel was geplaatst dat het stempel 'restreint' (beperkt; niet openbaar) droeg. De
commissies hadden dit voorstel - een ontwerpmandaat voor onderhandelingen tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten over een overeenkomst betreffende de bescherming van
persoonsgegevens - al voor het zomerreces bij de regering opgevraagd, maar deze had noch op dit
verzoek, noch op twee rappelbrieven gereageerd. De commissies hadden daarom gebruik gemaakt
van het op de website van Statewatch gevonden document (overigens een eerdere versie van het
ontwerpmandaat), aangezien de mogelijkheid bestond dat tijdens de Raad over dit onderwerp
gesproken zou worden. Pas nadat de commissies hadden besloten een mondeling overleg met de
minister te houden, werd alsnog het gevraagde ontwerpmandaat ter vertrouwelijke kennisneming
opgestuurd door de minister.

Op dinsdag 30 november vond in de plenaire zaal het genoemde mondeling overleg plaats over.
Omdat het om een vertrouwelijk document ging, is het stenografisch verslag van het overleg niet
openbaar gemaakt. In hun eerder genoemde brief schrijven de commissies dat zij ervan uitgaan dat
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de minister ook in de toekomst op verzoek 'restreint'-documenten ter vertrouwelijke kennisneming
beschikbaar stelt.

lees meer
Dossier E100035 op de Europapoort
zie eerder
Commissies roepen bewindslieden naar de Kamer wegens gebrekkige informatievoorziening
(nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2010 - 2011) Ontwerpmandaat dataprotectie voorlopig nog vertrouwelijk
(nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2010 - 2011) Vertrouwelijk onderhandelingsmandaat opgevraagd
(nieuwsbrief EUpdate nr. 13 - 2010 - 2011)

De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

 15 december 2010 - De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een
brief gestuurd aan staatssecretaris Bleker over de toekomst van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Aanleiding voor de brief was de publicatie van de mededeling van de
Europese Commissie over het GLB tot 2020 en de kabinetsreactie op dit Europese beleidsdocument.
De vaste commissie onderschrijft de uitgangspunten van vergroening en een eerlijkere verdeling van
de gelden binnen de eerste pijler van het GLB (= het markt- en prijsbeleid en de directe betalingen)
en meer mededinging en innovatie binnen de tweede pijler van het GLB (= het Europese
plattelandsbeleid). Zij is dan ook van mening dat het kabinet terecht de in de mededeling
voorgestelde hervorming steunt, waarbij de huidige, generieke directe betalingen aan agrarische
ondernemers worden vervangen door doelgerichte betalingen. 

Desondanks is de vaste commissie van oordeel dat de mededeling "een nog wat onvoldragen indruk
maakt". Zij constateert een worsteling bij de Europese commissie tussen enerzijds de behoefte aan
een visionair verhaal over de toekomst van de Europese landbouw en het landschap en anderzijds
een puur praktische invulling van het GLB (subsidieverstrekking en het markt- en prijsbeleid). Het
gevolg zou zijn dat er in de mededeling van alles wordt genoemd, waarvan niet duidelijk is hoe een
en ander onder het toekomstig GLB zijn beslag moet krijgen. Daarbij voegt zich de kritiek dat bijna
nergens in de mededeling suggesties worden vertaald in concrete instrumenten. Ook mist de
commissie een heldere vaststelling van wat in het toekomstig GLB behoort tot de Europese
bevoegdheden en wat tot dat van de lidstaten.

De commissie vraagt de Nederlandse regering aan te geven hoe zij zich op Europees niveau zal
inzetten voor een grote rol van innovatie binnen de pijlers van het GLB. De commissie ondersteunt
het kabinet in zijn pleidooi voor meer aandacht voor de mondiale dimensie van het vraagstuk van
voedselvoorziening. In dat verband wijst zij op de onhelderheid van de passages over
voedselzekerheid in de mededeling. Voorts bepleit zij een praktische benadering van de problematiek
van de klimaatverandering, ontdaan van "alarmistische" connotaties. Aan het slot van de brief
verzoekt de commissie de regering aan te geven op wat voor termijn zij voorziet dat de uitgaven aan
het GLB drastisch zullen worden verlaagd.

lees meer
Dossier E100073 op de Europapoort
zie eerder
Kamercommissies praten met Franse Senatoren over toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2010 - 2011)

Nieuws uit de Kamer

Nieuwe veredelingstechnieken in de landbouw

 30 november 2010 - De vaste commissie voor LNV heeft een brief gezonden aan staatssecretaris
Bleker met de vraag te verduidelijken op welke wijze de regering uitvoering heeft gegeven aan de
motie van het lid Schuurman c.s. (Kamerstukken I, 31700 XIV, G). Deze motie, ondersteund door
acht van de elf Kamerfracties, werd in februari 2009 door de Eerste Kamer aanvaard. De regering
wordt daarin verzocht in Europees verband nadere studie van nieuwe veredelingstechnieken te
bevorderen om na te gaan voor welke veredelingstechnieken een eventueel vereenvoudigd
toelatingsregiem zou kunnen gaan gelden. Tevens wordt de regering verzocht daarbij te bewaken dat
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de gangbare - organische of biologische - voedselketen wordt behouden, zodat daarmee ook de
keuzevrijheid van de consument om ggo-vrij (= zonder genetisch gemodificeerde
organismen) voedsel te kunnen kopen gewaarborgd blijft. De motie werd eind januari 2009 ingediend
tijdens het beleidsdebat met de toenmalige minister van LNV over genetische modificatie.

Bij de nieuwe veredelingstechnieken hadden de indieners van de motie vooral het oog op cisgenese,
dat wil zeggen genetische modificatie die binnen soortgrenzen blijft. Cisgenese moet naar hun
oordeel scherp worden onderscheiden van transgenese, waarbij de soortgrenzen wél worden
overschreden. De commissie wil van de regering in het bijzonder weten welke initiatieven zij in dit
verband op Europees niveau tot nu toe heeft ontplooid en op welke wijze zij in Europees verband
aandacht heeft gevraagd voor het fundamenteel geachte onderscheid tussen cisgenese en
transgenese. De slotvraag aan de regering luidt of inmiddels op Europees niveau sprake is van een
sterkere focus op cisgenese en of dientengevolge vorderingen zijn gemaakt in het onderzoek naar
cisgenese en de toelaatbaarheid ervan.

lees meer
Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009

Voedselverstrekking aan behoeftigen nationale aangelegenheid

 30 november 2010 - Eerste en Tweede Kamer hebben in een gezamenlijke brief aan de Europese
instellingen en de Nederlandse regering een subsidiariteitsbezwaar aangetekend tegen het Europese
Commissievoorstel tot wijziging van de verordeningen inzake de verstrekking van levensmiddelen
aan de meest behoeftigen in Europa. Beide Kamers stellen zich op het standpunt dat de artikelen 42
en 43 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), die zien op het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), onvoldoende rechtsgrondslag bieden voor de
voorgestelde maatregelen. Zij achten het voorstel niet in lijn met de doelstellingen van het GLB, zoals
die zijn vastgelegd in artikel 39 VWEU. De Kamers zijn dan ook van oordeel dat de voorgestelde
maatregelen eerder sociaal beleid betreffen. De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting achten
zij primair een nationale aangelegenheid. De EU heeft op dat terrein slechts een aanvullende
bevoegdheid (artikel 153 lid 1 sub j VWEU). De Kamers zijn van oordeel dat onvoldoende is
gemotiveerd welke meerwaarde EU-optreden heeft of welke transnationale aspecten zouden nopen
tot Europese regelgeving.

lees meer
Dossier E080128 op de Europapoort
zie eerder
Eerste Kamer maakt bezwaar tegen voorstel Europese Commissie (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2010
- 2011)

Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten vast

 30 november 2010 - De Eerste Kamer heeft haar Europese prioriteiten 2011 vastgesteld en per brief
aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De Eerste Kamer
verzoekt de regering om rekening te houden met deze prioriteitenlijst voor wat betreft de kwaliteit en
tijdigheid van de informatievoorziening over deze Europese voorstellen richting de Eerste Kamer en
het kabinetsstandpunt ter zake.

De prioritaire lijst 2011 bevat 34 EU-voorstellen, geselecteerd uit het Wetgevings- en
Werkprogramma 2011 (WWP) van de Europese Commissie. Deze geselecteerde dossiers worden
toegevoegd aan het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, bestaande uit de lijst van
geselecteerde EU-voorstellen uit het WWP 2010, aangevuld met onderhavige 34 onderwerpen.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat onderdeel is van de prioritaire lijst, zal het
automatisch worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke
commissie(s). Na publicatie van een voorstel zullen de commissies bekijken welke
beïnvloedingsinstrumenten zij in wensen te zetten. Voor alle in deze lijst voorkomende onderwerpen
worden elektronische dossiers aangemaakt op de Europapoort. Voorstellen die niet zijn opgenomen
in de prioritaire lijst kunnen na publicatie alsnog in behandeling worden genomen door de Eerste
Kamer.

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31700_xiv_begrotingsstaten
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31700_xiv_begrotingsstaten
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e080128_wijziging_van_verordening
https://www.euds.nl/node/931#art919
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20101130/brief_aan_de_minister_van_2/f=/vil5a6w81lnn.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20101130/selectie_prioriteiten_uit_wwp_2011/f=/vikqiy4fvtts.pdf


lees meer
Dossier E100062 op de Europapoort
zie eerder
Kamer informeert regering over haar Europese prioriteiten (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2009 - 2010)

Gekkekoeienziekte en scrapie

 7 december 2010 - Op 12 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit een brief gezonden aan de Nederlandse regering met vragen naar aanleiding van de
mededeling van de Europese Commissie "Het TSE-stappenplan 2" inzake de bestrijding van
overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's), zoals de gekkekoeienziekte of scrapie bij
schapen en geiten. Daarin verzocht zij de Nederlandse regering inzicht te geven in welke risico's
zij met betrekking tot TSE's nu aanvaardbaar acht en hoe zij die denkt te monitoren. Met betrekking
tot diermeelstromen wilde de vaste commissie van de regering weten op welke wijze de illegale
handel in diermelen wordt onderzocht en bestraft en hoe het toezicht op diermeelstromen uitgesplitst
naar herkomst en diersoort wordt georganiseerd. Tot slot stelde zij een vraag over de kruiselingse
besmettingsmogelijkheden met TSE's via onderscheiden diermeelstromen.

Op 7 december 2010 stuurde de regering haar antwoordbrief. Zij schrijft dat BSE-regelgeving op
Europees niveau plaatsvindt en dat uitgangspunt is dat "niet getornd mag worden aan het hoge
beschermingsniveau". Wijziging van bestaande regels zou alleen mogen plaatsvinden op basis van
een solide wetenschappelijk advies. Tegelijkertijd kiest de regering voor een "brede risicoafweging",
waarbij ook gekeken wordt naar andere gezondheidsbedreigingen en andere maatschappelijke
waarden, zoals dierenwelzijn, biodiversiteit en milieu. Verlichting van monitoring van BSE bij runderen
acht de regering gerechtvaardigd op grond van het feit dat BSE met name bij jonge runderen zo goed
als nooit meer wordt vastgesteld.

De Nederlandse regering kan ermee instemmen dat onder strenge voorwaarden diermelen op basis
van slachtafval van varkens in pluimveevoeders worden verwerkt (en omgekeerd pluimveediermeel in
varkensvoer). Zij baseert zich daarbij op het advies van het Europese voedselveiligheidsagentschap
EFSA dat van oordeel is dat in dit geval de besmettingsrisico's van BSE voor mensen
verwaarloosbaar zijn. Tevens meldt de regering dat de Europese Commissie voornemens is om in
2011 voorstellen voor regelgeving te publiceren die onder andere zien op "kanalisatie", dat wil zeggen
dat de productie, het transport en de verwerking van diermelen die bestemd zijn voor verschillende
diersoorten, volledig gescheiden plaatsvindt. Controle daarop zou plaatsvinden met adequate
analysemethoden. De regering zegt de voorstellen af te willen wachten en deze te willen beoordelen
vanuit de noodzaak om effectief toezicht te kunnen houden op illegale en onbedoelde bijmenging van
niet toegelaten diermelen. De mogelijkheid van kruiselingse besmetting met prion-ziekten via
onderscheiden diermeelstromen wordt volgens de regering voorkomen door gescheiden productie
van deze diermeelsoorten. Ook de EFSA acht de kans daarop verwaarloosbaar.

Deze antwoordbrief is in de LNV-commissievergadering van 14 december besproken en voor
kennisgeving aangenomen. De commissie heeft daarbij aangetekend dat de problematiek van de
bestrijding van TSE's die voor mensen risico's opleveren in het vervolg onder de regie van de
bewindspersoon van VWS zou moeten vallen. 

lees meer
Dossier 100045 op de Europapoort
zie eerder
Gekkekoeienziekte en scrapie (nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2010 - 2011)

Bezoek Roemeense parlementaire delegatie aan Eerste Kamer

 7 december 2010 - Zeven Leden van de Roemeense parlementaire commissie voor Europese Zaken
hebben een bezoek gebracht aan de Eerste Kamer. Namens de Roemeense delegatie traden
commissievoorzitter Hrebenciuc en de Leden Zgonea, Corlâtean (ook voorzitter Senaatscommissie
Buitenlandse Zaken), Frunda (tevens voorzitter commissie voor mensenrechten en minderheden),
Rasaliu, Chiuariu en Almos in dialoog met de Voorzitter van de Eerste Kamer alvorens in gesprek
te gaan met vijf Leden van de Eerste Kamer: mevr. Strik (GroenLinks), mevr. Bemelmans-Videc
(CDA), dhr. Smaling (SP), dhr. Eigeman (PvdA) en dhr. Russell (CDA). De Roemeense delegatie ging
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specifiek op bezoek bij de Eerste Kamer om te spreken over de recente ontwikkelingen rond de
volledige toetreding van Roemenië tot het Verdrag van Schengen. Ook de Tweede Kamer werd om
dezelfde reden met een bezoek vereerd.

Roemenië zou graag volledig toetreden tot het Verdrag van Schengen en hiermee opheffing van de
interne grenscontroles in de EU bewerkstelligen. De Nederlandse regering staat op het standpunt dat
bij de Europese Schengen-evaluatie van Roemenië de tweejaarlijkse voortgangsrapportages over
corruptie en juridische hervormingen in deze landen worden betrokken. Indien uit deze rapportages
blijkt dat zij niet voldoen aan de strikte criteria, geeft de Nederlandse regering geen steun aan
volledige toetreding van Roemenië tot Schengen. De Roemeense parlementsleden praatten naar
aanleiding van deze frase in het regeerakkoord hun Nederlandse collega's bij over de recente
veranderingen op het gebied van politieke en juridische transparantie. 

De Leden van de Eerste Kamer voerden een eerlijk en open gesprek met de Roemeense collega's
over de situatie rond volledige toetreding van Roemenië tot het Verdrag van Schengen. Er werd
nadruk gelegd op de criteria waaraan landen moeten voldoen. Ook voor de Leden van de Eerste
Kamer waren deze objectieve criteria leidend. Er waren lovende woorden over de snelheid van de
doorgevoerde veranderingen en de democratische processen. Ook waren de Leden van de Eerste
Kamer positief over de instelling van een Roemeense parlementaire commissie voor mensenrechten
en een 'Integriteit Agentschap', opgericht om beter te communiceren over de activiteiten en
achtergronden van Roemeense politici.  

Brief aan regering over Commissiemededeling Energie 2020

 21 december 2010 - De commissie voor Economische Zaken heeft per brief de regering vragen
gesteld over de Commissiemededeling Energie 2020. Zo willen de leden van de VVD-fractie weten
waarom de regering geen voorstander is van streefwaarden per land voor wat betreft energie-
efficiëntie.  De leden van de fracties van de SGP (mede namens de ChristenUnie) en
GroenLinks vernemen onder meer graag hoe de regering staat tegenover de aangekondigde
harmonisatie van nationale regelingen ter stimulering van duurzame energie. Ook vragen deze leden
naar het oordeel van de regering over de plannen van de Commissie met als doel het Europese
elektriciteits- en gasnetwerk te versterken. Zij vragen in dit verband onder meer in hoeverre een meer
dwingend instrumentarium nodig is om de noodzakelijke investeringen af te dwingen.

lees meer
Dossier E100068 op de Europapoort

Commissies steunen opstelling regering inzake bescherming persoonsgegevens

 21 december 2010 - De vaste commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie hebben in een brief hun
steun uitgesproken voor de opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van de
modernisering van de Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens. De
commissies schreven deze brief in het kader van de behandeling van de Mededeling van de
Europese Commissie 'Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de
Europese Unie'. In deze Mededeling constateert de Commissie dat het geldende juridisch kader
inzake dataprotectie als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering bij de tijd
gebracht moet worden. Hierbij gaat het onder meer om de Richtlijn bescherming persoonsgegevens
('Privacyrichtlijn') uit 1995.

In de aanloop naar de JBZ-Raad heeft de Nederlandse regering aangegeven dat in de
moderniseringsoperatie aandacht moet uitgaan naar een vermindering van administratieve lasten,
modernisering van het begrippenapparaat en de verhoudingen van het EU-
gegevensbeschermingsrecht tot dat van derde landen. De regering was voornemens tijdens het
oriënterende debat in de Raad aandacht te vragen voor de bescherming van persoonsgegevens in
de sfeer van politie en justitie. Tevens wilde zij bijzondere aandacht schenken aan vraagstukken als
informatiebeveiliging, met inbegrip van een meldplicht bij geconstateerde inbreuken op de beveiliging
van die persoonsgegevens, en een passende sanctionering bij overtreding van de geldende regels.
Deze opstelling kan als gezegd rekenen op de steun van de commissies.

lees meer
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Dossier E100065 op de Europapoort
zie eerder
Commissies nemen Mededeling over bescherming van persoonsgegevens in behandeling
(nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2010 - 2011)

Algemene Europese Beschouwingen 2011

 21 december 2010 - Op dinsdag 19 april 2011 zullen de Algemene Europese Beschouwingen in de
Eerste Kamer plaatsvinden. Bij de Algemene Europese Beschouwingen zal iedere fractie in de Eerste
Kamer haar eigen accenten leggen ten aanzien van het Nederlandse Europabeleid, met een
thematische focus op financieel-economisch beleid, justitie/migratie en een aantal vertikale thema's
zoals de betrokkenheid van burgers bij de EU. Ter voorbereiding op de Algemene Europese
Beschouwingen brengt de commissie ESO traditioneel een werkbezoek aan Brussel om hier in
contact te treden met belangrijke functionarissen van de Europese Commissie, het Europees
Parlement en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. De datum van dit bezoek is zondag
20 en maandag 21 maart 2011.

Nieuws uit Europa

Conferentie over werkgelegenheid en armoedebestrijding

 7 december 2010 - Op 7 en 8 december 2010 vond te Brussel een interparlementaire conferentie
plaats in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Parlementariërs, wetenschappers
en beleidsmakers spraken met elkaar over werkgelegenheidbeleid en armoedebestrijding. Het lid
Westerveld (PvdA) nam namens de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel aan
deze bijeenkomst. De EU heeft zich ten doel gesteld het aantal mensen dat met armoede en sociale
uitsluiting te kampen heeft rond 2020 met ten minste 20 miljoen te verminderen. Het vergroten van de
arbeidsdeelname is een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. Het bieden van alleen meer
werkgelegenheid is echter niet voldoende. De bestrijding van armoede en uitsluiting zou daarnaast
gebaseerd moeten zijn op sociale bescherming, gecombineerd met een breed pakket aan sociale
maatregelen, gericht op onder meer onderwijs, gezondheid, de combinatie van werk en gezin, en
sociale bijstand.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 23 december 2010 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt
wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Digitale links
naar de drie meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat Generaal én naar
beleidsverantwoordelijke commissies in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien het wenselijk
wordt geacht dat het voorstel nader bestudeerd wordt door de Kamer kan dit aan de orde worden
gesteld in de beleidsverantwoordelijke commissie van de Eerste Kamer. Indien u als lezer van deze
EUpdate het wenselijk acht dat een Europees voorstel expliciete aandacht van de Eerste Kamer
krijgt, kunt u dat aangeven door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort. Zodra
een commissie van de Eerste Kamer besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, wordt
een apart dossier aangemaakt op de Europapoort.

lees meer
Week 51
Week 50
Week 49
Week 48

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100065_mededeling_over_een
https://www.euds.nl/node/931#art917
http://www.eerstekamer.nl/eu/begrip/algemene_europese_beschouwingen
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20101223/com_overzicht_week_51/f=/vildh2wf7xbh.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20101217/overzicht_com_voorstellen_week_50/f=/vil7g8i6p6r0.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20101210/com_overzicht_week_49/f=/vil0jqlwbzn4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20101203/com_overzicht_week_48/f=/viktfdax156w.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

