
 

 

  
Datum 11 januari 2017 

Betreft Uitstel BNC-fiche Europees Solidariteitscorps 

  
 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

Der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

  

   

 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag   

Pagina 1 van 2 

 

Bezoekadres 

Parnassusplein 5 

2511 VX  Den Haag 

T 070 340 79 11 

F 070 340 78 34 

www.rijksoverheid.nl 

 

Kenmerk 

1078999-160099-IZ a 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de 

datum en het kenmerk van 

deze brief. 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij meld ik u dat het BNC-fiche over de mededeling van de Europese 

Commissie inzake een Europees Solidariteitscorps niet binnen de daarvoor 

geldende termijn naar uw kamer kan worden verzonden omdat 

interdepartementale afstemming noodzakelijk is. Het betreft mededeling 

COM(2016) 942: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s 

inzake een Europees Solidariteitskorps. Het BNC-fiche over deze mededeling zal 

de Kamer op een zo kort mogelijke termijn alsnog worden toegezonden. 

In uw brief betreffende het overzicht prioriteitsstelling Tweede Kamer ten aanzien 

van voorstellen uit het Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie van 20 

december jl., is de wens geuit om een subsidiariteitstoets en behandelvoorbehoud 

te plaatsen bij het voorstel tot oprichting van een Europees Solidariteitscorps.  

Op grond van artikel 4, lid 1 van de Goedkeuringsrijkswet Verdrag van Lissabon 

kan de Kamer binnen twee maanden nadat een voorstel voor een 

wetgevingshandeling als bedoel in artikel 2 van het Protocol betreffende de rol van 

de nationale parlementen in de Europese Unie is ontvangen, besluiten een 

behandelvoorbehoud in te stellen.  

De mededeling over het Europees Solidariteitscorps betreft echter geen 

wetgevend voorstel. Desalniettemin is de regering bereid afspraken te maken met 

de Kamer over de informatievoorziening omtrent dit voorstel. In het voorjaar 

brengt de Commissie naar verwachting een aanvullend voorstel uit over het  
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Europees Solidariteitskorps. Indien dit wetgevend van aard is, kunt u indien 

gewenst alsnog een behandelvoorbehoud plaatsen en een subsidiariteitstoets 

uitvoeren. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport 

 

 

 

 

 

drs. M.J. van Rijn 
 


