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Bijgevoegd treft u de antwoorden aan op vragen van de vaste commissie voor 
Economische Zaken van uw Kamer ten aanzien van de voorgenomen reactie van het 
Nederlandse kabinet op het Groenboek handelsdefensief instrumentarium.  
 
De voorgenomen reactie op dit Groenboek heb ik uw Kamer op 12 maart jl. toegezonden 
(Tweede Kamer 2006–2007, 22 112, nr. 502). De vragen van uw Kamer ontving ik op 22 
maart 2007.  
 
Ik stel uw snelle reactie bijzonder op prijs en waardeer de belangstelling van uw Kamer 
voor dit voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijke en complexe onderwerp.  
   
Graag vestig ik er uw aandacht op dat we aan het begin van een – Europa breed 
georganiseerd – consultatieproces staan, waarbij aan alle belanghebbenden de 
gelegenheid wordt geboden hun opvattingen kenbaar te maken.  
 
Op dit moment hebben al meer dan honderd stakeholders (individuele bedrijven, branche-
organisaties enzovoort) hiervan gebruik gemaakt door bijdragen bij de Europese 
Commissie in te dienen.  
 
De bijdrage van het Nederlandse kabinet dient vooral gezien te worden als een 
openingszet, een gelegenheid om – reeds in dit prille stadium – bepaalde thema's op de 
agenda te zetten en daarmee aandachtspunten voor de toekomstige discussie en mogelijke 
onderhandelingen  aan  te  geven. Later dit jaar zal de Europese Commissie de ontvangen 
bijdragen analyseren. 
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Nadat het brede spectrum van uiteenlopende opvattingen en wensen beter te overzien is, 
zullen mogelijk concrete voorstellen tot wijziging van de Europese wetgeving of praktijk 
aan de lidstaten worden voorgelegd.  
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