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Uitgelicht...

Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer nagenoeg afgerond

 19 april 2011 - Op dinsdag 19 april hebben nagenoeg alle vaste Kamercommissies in hun
vergaderingen de uitkomsten en aanbevelingen besproken van de evaluatie van de nieuwe Europese
werkwijze van de Eerste Kamer. De door de vaste commissie voor ESO geformuleerde
aanbevelingen, die eerder al door het College van Senioren waren overgenomen, zijn daarbij
aanvaard. Hiermee is de evaluatie ten einde en kunnen waar nodig en gewenst de aanbevelingen
door de Kamercommissies worden geïmplementeerd.

De evaluatie startte in december 2010 met gesprekken van de voorzitter van de commissie voor
ESO, Tineke Strik, met de voorzitters van de andere Kamercommissies. Vervolgens is op basis van
beschikbare gegevens een kwantitatieve analyse gemaakt van de resultaten van de "oude"
werkwijze, met de poortwachtersrol van de commissie voor ESO, en de "nieuwe" werkwijze, met een
sleutelrol voor de afzonderlijke Kamercommissies bij de controle op de totstandkoming van Europees
beleid en regelgeving. In de follow-up werden alle Kamerleden geënquêteerd. De resultaten werden
neergelegd in een korte notitie met aanbevelingen, die op 5 april jongstleden door het College van
Senioren is aanvaard.

De verworvenheden van de nieuwe werkwijze zijn daarbij duidelijk geworden; de vaste
Kamercommissie houden zich intensiever met Europese voorstellen bezig en er wordt een groter
aantal voorstellen inhoudelijk behandeld. De commissies gaan bovendien vroegtijdiger met nieuwe
Europese voorstellen aan de slag. De samenwerking met de Tweede Kamer krijgt op ad-hoc basis
gestalte. De commissie voor ESO is ook in overleg getreden met de commissie voor Europese Zaken
over een meer gestructureerde samenwerking. De informatievoorziening, met onder andere een
geheel vernieuwde Europapoortwebsite en een periodieke nieuwsbrief EUpdate, voorziet in een
behoefte.

Dat neemt niet weg dat de werkwijze op onderdelen kan worden versterkt. Een van de zorgpunten
van de Kamer betreft de informatievoorziening door de Nederlandse regering. Hierover heeft de
Kamervoorzitter een brief geschreven aan de Nederlandse regering. Ook werd in de evaluatie bij de
Kamercommissies aandacht gevraagd voor de follow-up van parlementaire controle van het
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Europese wetgevingsproces tijdens de Raadsfase, voor de betere benutting van de
bestaande informatiebronnen en beïnvloedingsinstrumenten, voor contacten met andere parlementen
in Europa (rechtstreeks en door informatie-uitwisseling via de IPEX-website) en het maatschappelijk
middenveld in Nederland. Gelet op relatief korte periode van werken met de nieuwe Europese
werkwijze is besloten tot een nieuwe evaluatie medio 2013.

Nieuws uit de Kamer

Algemene Europese Beschouwingen 2011

 19 april 2011 - Dinsdag 19 april 2011 vonden de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen
(AEB) plaats in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft een lange traditie van Europadebatten.
Sinds 1996 houdt de Eerste Kamer jaarlijks een debat over Europa, vanaf 2010 in de vorm van
Algemene Europese Beschouwingen. In dit debat worden nationale en Europese beleidsnota's aan
de orde gesteld. Traditiegetrouw wordt het debat over Europa aangegrepen om de overkoepelende
langetermijnvisies van Kamerleden en de regering op de Europese Unie, de Raad van Europa, het
Europees beleid en de Nederlandse invloed daarop te bespreken. Minister Rosenthal en
staatssecretaris Knapen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voerden namens de regering het
woord.

De breedte van het plenaire debat van de AEB werd weerspiegeld door de veelheid aan
onderwerpen die aan de orde kwam. Er werd onder andere gesproken over de Staat van de
Europese Unie 2010-2011. Dit document, dat de regering op 21 september 2010 tegelijk met
Miljoenennota heeft aangeboden aan de Staten-Generaal, beschrijft de Europese agenda tot en met
juni 2011. In de bijlage van de Staat van de Europese Unie worden de voorlopige agenda's van de
Europese ministerraden belicht. Tevens bevat deze bijlage een overzicht van gepubliceerde BNC-
fiches (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) en een stand van zaken met betrekking tot de
implementatie van Europese regelgeving.

Een aantal thema's is door verschillende woordvoerders tijdens het debat aan de orde gesteld. Zo
werd er gedebatteerd over de externe betrekkingen van de Europese Unie, met bijzondere aandacht
voor de actuele situatie in de Arabische landen en de rol die Europa in die regio kan spelen, alsook
over de aanpak van de financieel-economische crisis binnen Europa, met specifieke aandacht voor
de crisis in Griekenland. Tevens heeft de Eerste Kamer uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen als de
communicatie over Europa met burgers, soevereiniteit van de lidstaten en de verdeling van
bevoegdheden tussen de lidstaten en het Europese niveau. Staatssecretaris Knapen sprak in dit
verband over het "poolen van soevereiniteit in plaats van het afstaan van soevereiniteit". Kamerleden
gaven ook hun visie op de uitbreiding van de Europese Unie, in het bijzonder met betrekking
tot Turkije, Kroatië en Servië. Minister Rosenthal gaf aan dat de regering wat betreft de uitbreiding
"strikt en fair" moet zijn, ongeacht de kandidaat-lidstaat.  

Tot slot gaven woordvoerders van diverse fracties tijdens de AEB blijk van hun bezorgdheid over de
positie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit mede naar aanleiding van kritiek die
onlangs werd geuit op uitspraken van het Hof. De Eerste Kamer heeft er bij de regering op
aangedrongen om geen afbreuk te doen aan de status van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens. In een motie op initiatief van het CDA-kamerlid Bemelmans-Videc wordt de regering
verzocht om zich te blijven inzetten voor de mensenrechten, conform de verplichtingen die
voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden (EVRM) en de jurisprudentie van het Hof. In de motie wordt de regering
tevens verzocht om de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM actief te blijven bevorderen.

lees meer
Themapagina Algemene Europese Beschouwingen 2011 op de Europapoort
Themapagina Toetreding van de EU tot het EVRM op de Europapoort

Minister voor Europese Zaken van Turkije bezoekt Eerste Kamer

 8 april 2011 - De minister voor Europese Zaken van Turkije, de heer Egemen Bağiş, bracht op vrijdag
8 april een officieel bezoek aan Den Haag. Als gast van de Eerste Kamer voerde de heer Bağiş,
tevens hoofdonderhandelaar voor de toetreding van Turkije tot de EU, een gesprek met een
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delegatie van de Eerste Kamer onder leiding van Kamervoorzitter René van der Linden.
Hoofdonderwerpen van het gesprek waren de stand van zaken in de toetredingsonderhandelingen
met de EU en de bilaterale betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

In het gesprek benadrukte de Voorzitter van de Eerste Kamer te willen bijdragen aan een constructief
klimaat voor de toetredingsonderhandelingen, gebaseerd op feitelijke analyses van de ontwikkelingen
in Turkije. Turkije is kandidaat-lid van de Europese Unie. In 2005 zijn de toetredingsonderhandelingen
met het land gestart. Turkije heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijk aantal politieke en
economische hervormingen doorgevoerd. Een belangrijke stap werd gezet in 2010 met een
grondwetswijziging, die tevens in een referendum aan de Turkse bevolking werd voorgelegd.

De Kamervoorzitter besprak met de heer Bağiş de publieke opinie in Turkije en in de lidstaten van de
EU over toetreding van Turkije. Met betrekking tot de voor toetreding noodzakelijke hervormingen
bracht senator Russell ook de godsdienstvrijheid in Turkije ter sprake. Tevens werd gesproken over
vraagstukken als migratie en visumverplichtingen. Daarnaast werd van gedachten gewisseld over de
strategische en geopolitieke ligging van Turkije tussen het Europese en Aziatische continent. Minister
Bağiş onderstreepte daarbij het belang dat Turkije hecht aan stabiliteit in de regio en aan goede
relaties met zijn buurlanden. Mede dankzij intensieve handelsrelaties met landen in de regio kent
Turkije een sterke economische groei, aldus Bağiş.

Ten slotte werden de nauwe bilaterale relaties tussen Nederland en Turkije besproken. De
diplomatieke banden en handelsrelaties met Turkije gaan eeuwen terug. In 2012 zullen Turkije en
Nederland 400 jaar diplomatieke betrekkingen vieren.

Franse en Nederlandse senatoren bespreken financiële en fiscale thema's

 19 april 2011 - De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer voerde op dinsdag 19 april
2011 een gesprek met een delegatie van de Franse Senaat. Het betrof leden van de commissie
Financiën uit de Sénat. Na ontvangst door Kamervoorzitter René van der Linden werd door de
senatoren van beide parlementen gesproken over een reeks onderwerpen op financieel en fiscaal
terrein. Onderwerp van gesprek was onder andere het recent gepubliceerde voorstel voor een
Europese richtlijn inzake een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting. De Franse en Nederlandse senatoren wisselden voorts van gedachten over
de bestrijding van de eurocrisis, economic governance en de oprichting van een Europees
Stabiliteitsmechanisme.

De Franse delegatieleden hadden daarnaast veel belangstelling voor een aantal karakteristieke
elementen van het Nederlandse belastingstelsel, waaronder het systeem van belastingboxen, de
'vergroening' van het stelsel, de kredietfaciliteiten voor onderzoek en innovatie en de
hypotheekrenteaftrek. Hierover werd uitvoerig gesproken onder leiding van Peter Essers, voorzitter
van de vaste commissie van Financiën. Delegatieleider Jean Arthuis van de Franse senatoren heeft
de leden van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer uitgenodigd voor een
tegenbezoek aan de Franse Senaat.

lees meer
Dossier E110015 op de Europapoort

Kamercommissie voor Justitie buigt zich over alternatieve geschillenbeslechting

 19 april 2011 - De Europese Commissie heeft medio januari een consultatiedocument gelanceerd
over alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenbeslechting houdt in dat er een
neutrale derde partij wordt ingeschakeld die een voorstel kan doen voor een oplossing van het
geschil, of die partijen dichter bij elkaar kan brengen in het belang van een oplossing. 

Begin april ontving de Kamer - overigens pas na het verstrijken van de consultatietermijn - de reactie
van het kabinet op het consultatiedocument. Daarin is de visie van het kabinet weergegeven op de
huidige tekortkomingen van alternatieve geschillenbeslechting en de manier waarop deze
tekortkomingen het beste kunnen worden opgelost.

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110015_voorstel_voor_een


De vaste commissie voor Justitie, die dit dossier in behandeling heeft, onderschrijft de reactie van het
kabinet in algemene zin. Wel heeft zij een aantal vragen bij het kabinetsstandpunt over het Europees
Consumenten Centrum. Medio april stuurde de commissie daarom een brief aan de regering met
daarin enkele vragen over de positie, de rol en de taak van het Europees Consumenten Centrum bij
alternatieve geschillenbeslechting.

lees meer
Dossier E110002 op de Europapoort
zie eerder
Commissie betreurt niet tijdige ontvangst kabinetsreactie (nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2010 - 2011)

Discussie over voorstel voor Europees PNR voortgezet

 27 april 2011 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft naar aanleiding van een brief van de
minister van Veiligheid en Justitie de discussie voortgezet over het voorstel van de Europese
Commissie voor een richtlijn betreffende het gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van
terrorisme en zware criminaliteit. Genoemd voorstel bepaalt dat lidstaten luchtvaartmaatschappijen
moeten verplichten om passagiersgegevens - zoals reisdata, reisschema, stoelnummers e.d. -
beschikbaar te stellen aan een zogenaamde nationale passagiersinformatie-eenheid, die
verantwoordelijk is voor de verwerking en bescherming van de gegevens. De gegevens kunnen
vervolgens reactief, in real time en proactief worden gebruikt in de strijd tegen terrorisme en zware
criminaliteit. De commissie ziet in deze laatste twee, het real time en proactief gebruik van de
gegevens, echter het aanleggen van profielen ('profiling'). Zij vraagt in een brief aan de
minister naar de wettelijke basis hiervoor en is van mening dat de noodzaak van het gebruik van
dergelijke profielen niet is aangetoond. Zij vraagt de minister dan ook of hij bereid is daartegen
bezwaar te maken.

In het vervolg van de brief stelt de commissie ook nog enkele vragen over het gebruik van gevoelige
gegevens (over bijvoorbeeld godsdienst of medische conditie), discriminatie op basis van nationaliteit
en het recente rapport van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, de EDPS. Deze
heeft geconcludeerd dat het voorstel weliswaar verbeteringen bevat ten opzichte van een eerder
voorstel uit 2007, maar nog steeds fundamentele gebreken vertoont. Dit is met name het geval omdat
niet is aangetoond dat het voorstel in overeenstemming is met de beginselen van noodzakelijkheid en
proportionaliteit. De commissie heeft daarom de minister gevraagd op het rapport van de EDPS te
reageren.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort
zie eerder
JBZ-commissie stelt vragen over voorstel voor Europees PNR (nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2010 -
2011)

Haags aanbestedingspaspoort in Europese context

 8 april 2011 - Naar aanleiding van de Commissiemededeling inzake de evaluatie van de Small
Business Act (SBA) voor Europa en het BNC-fiche van de regering hierover, stuurde de vaste
commissie voor Economische Zaken op 8 april een brief aan de minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.

Het MKB vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het is dan ook van belang dat het
MKB ondersteund wordt door het wegnemen van overbodige bureaucratie, aldus de vaste
commissie. In dit verband wordt gewezen op het door het MKB in overleg met de gemeente Den
Haag ontwikkelde aanbestedingspaspoort, dat sinds 2009 succesvol werkt. Dit paspoort is een
certificaat ter vervanging van bepaalde standaarddocumenten die ondernemingen in het kader van
een aanbesteding moeten leveren en draagt hierdoor bij aan een administratieve lastenvermindering
voor het MKB.

De commissie is van mening dat met het aanbestedingspaspoort een belangrijke bijdrage wordt
verleend aan de doelstellingen van de Small Business Act om te komen tot lasten- en
regeldrukvermindering voor het MKB en wil van de minister weten of hij deze opvatting deelt. Ook
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wordt gevraagd of de minister bereid is om het Haagse aanbestedingspaspoort in het kader van de
evaluatie van de SBA onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie en of hij bereid is
landelijke invoering van dit Haagse model te bevorderen.

lees meer
Dossier E110009 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 5 mei 2011 - 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 commissie 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 15
Week 16
Week 17

Colofon

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

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.
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