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Vergaderjaar 2011–2012 Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

10 

Vragen van de leden De Vries (PvdA), Elzinga (SP), Franken (CDA) en 
Broekers-Knol (VVD) op 10 juli 2012 medegedeeld aan de minister van 
Buitenlandse Zaken inzake vervolgvragen Nederlandse residentie Straatsburg. 

Antwoorden van de heer Rosenthal (minister van Buitenlandse Zaken) 
(ontvangen 23 augustus 2012). 

Vraag 1
Kunt u de betekenis van uw mededeling dat het afstoten van de Nederlandse 
Residentie in Straatsburg momenteel niet aan de orde is, nader duiden?1 

Antwoord 1
Gegeven de huidige situatie in de vastgoedsector in Straatsburg is verkoop 
van het pand niet aan de orde. 

Vraag 2
Wat is de duurzaamheid van het begrip «momenteel»? 

Antwoord 2
Het vastgoedbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt in dat 
panden en markten voortdurend worden beoordeeld waarbij de functionaliteit 
van een pand, de onderhoudskosten, duurzaamheid en marktontwikkelingen 
tegen elkaar worden afgezet. 

Vraag 3
Betekent «momenteel» dat de uitvoerige studies die vanwege uw departe-
ment naar de optie van verkoop zijn ingesteld, geen overtuigende redenen 
hebben opgeleverd om daartoe over te gaan? 

Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 1. 

Vraag 4
Wat zijn de belangrijkste criteria die voor een zodanig besluit worden 
aangelegd? 

1 De minister heeft vragenstellers bij brief van 29 mei 2012 het volgende meegedeeld: «Onder 
verwijzing naar uw beider pleidooi inzake de Nederlandse Residentie te Straatsburg deel ik u 
mede dat het afstoten van het betreffende pand momenteel niet aan de orde is.»
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Antwoord 4
De voornaamste criteria zijn: Nederlandse ambitie (in het betreffende land, 
voor wat betreft de specifieke organisatie), functionaliteit van het pand 
(inclusief locatie), veiligheid, kosten van beheer en onderhoud, duurzaamheid, 
uitstraling en marktontwikkelingen. 

Vraag 5
Wordt daarbij ook belang toegekend aan het feit dat deze residentie, die al 
decennia in Nederlands bezit is, anders dan bij veel andere residenties het 
geval is, als gewaardeerde ontmoetings- en vergaderplaats dienst doet voor 
grote aantallen Nederlandse delegaties en bezoekers aan de verschillende 
instellingen van de Raad van Europa? 

Antwoord 5
De aspecten vergaderen en ontmoeten worden bij het beoordelen van de 
functionaliteit (de eisen die aan een pand worden gesteld) meegewogen. Het 
feit dat een pand al decennia in Nederlands bezit is echter van ondergeschikt 
belang.
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