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[Aantal bijlagen] 
Datum 1 september 2017 
Betreft  Uw verzoek inzake informatievoorziening aan de Eerste Kamer inzake 
Europese voorstellen 

 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de reactie aan op uw brief 
van 11 juli 2017 met kenmerk 160408.05u betreffende de informatievoorziening 
aan uw Kamer inzake Europese voorstellen. Aanleiding voor uw brief zijn vragen 
van uw Kamer over EU-dossiers op het gebied van de vennootschapsbelasting 
(ATAD 2, CCTB en CCCTB). Over de informatievoorziening aan uw Kamer over 
deze specifieke dossiers wordt u afzonderlijk door de staatssecretaris van 
Financiën geïnformeerd.    
 
Evenals uw Kamer acht het kabinet een optimale informatievoorziening van het 
parlement van groot belang. Dit is immers onmisbaar voor een goede uitoefening 
van de controlerende taak van het parlement en geldt nog meer wanneer een van 
beide Kamers kenbaar heeft gemaakt een bijzonder politiek belang toe te kennen 
aan een specifiek dossier. 
 
De bestaande informatieafspraken met de Tweede Kamer zijn gericht op een 
doeltreffende informatiepositie die past bij het Nederlandse parlementair systeem 
en gelden onverkort voor uw Kamer (zie Kamerstukken 22112 nr. 1876, 22112 
nr. 1985 en 22112 nr. 2232).  
 
Voorafgaand aan Raadsbijeenkomsten ontvangen beide Kamers een geannoteerde 
agenda. In lijn met de afspraken en het verzoek van de Tweede Kamer om een 
algemeen sjabloon voor de geannoteerde agenda’s voor alle Raadsformaties te 
ontwikkelen ten behoeve van toepassing door alle ministeries, is een sjabloon 
opgesteld dat voorziet in specifieke passages met informatie over het 
krachtenveld, inclusief de positie van het Europees Parlement. Dit sjabloon blijft 
voor het kabinet het uitgangspunt voor de informatievoorziening. Voorts worden 
in de geannoteerde agenda’s voor Raadsbijeenkomsten relevante verwijzingen 
naar documenten in de “EU Delegates Portal” opgenomen. Het kabinet vraagt er 
begrip voor dat – gelet op het besluitvormingsproces in Brussel – het vaak niet 
mogelijk is om een inhoudelijk onderbouwde geannoteerde agenda vijftien dagen 
voorafgaand aan een Raad te doen toekomen.  
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Alle ministeries zijn zich ervan bewust dat zij in de verslagen van 
Raadsbijeenkomsten, waar mogelijk en relevant, nadrukkelijk duiding dienen te 
geven aan de uitkomst van onderhandelingen over door de Kamer aangemerkte 
prioritaire EU-dossiers, waaronder een appreciatie van het bereikte akkoord 
afgezet tegen de Nederlandse inzet. 
 
Uitgangspunt voor het kabinet blijft, zoals eerder gememoreerd, het actief 
informeren van beide Kamers over de beleidsvoornemens, wetgevings- en andere 
voorstellen van de Europese Commissie. Zo ontvangen beide Kamers een afschrift 
van de door het kabinet beantwoorde consultaties. Ten aanzien van de 
wetgevings- en andere voorstellen, die de Commissie aan de lidstaten doet, 
informeert het kabinet beide Kamers in de regel via het BNC-fiche. Conform de 
afspraken is de termijn voor toezending van een BNC-fiche zes weken na 
publicatie van het EU-voorstel. Bij voorstellen waarop een van beide Kamers een 
behandelvoorbehoud of subsidiariteitsbezwaar heeft voorzien geldt een termijn 
van drie weken, waarbij de termijn geldt vanaf de publicatiedatum van de 
Nederlandse versie van het voorstel (mits deze binnen een week na het 
verschijnen van de Engelse versie gepubliceerd wordt).    
 
Echter, in voorkomende gevallen vraagt de snelheid van het Brusselse proces of 
de omstandigheden waaronder de voorstellen worden gepresenteerd om een 
spoedige reactie van Nederland. In dergelijke gevallen kiest het kabinet voor een 
kabinetsreactie in plaats van de standaard BNC-procedure. Op deze wijze kunnen 
beide Kamers tijdig worden geïnformeerd, voordat besluitvorming of 
beleidsvorming in Brussel plaatsvindt. Evenals de BNC-fiches zal het kabinet erop 
toezien dat de kabinetsreactie die in plaats van een BNC-fiche komt standaard ook 
aan uw Kamer wordt aangeboden. 
 
Het behoeft geen nader betoog dat het streven van het kabinet blijft de BNC-
fiches tijdig aan uw Kamer te sturen, zeker met betrekking tot de voorstellen 
waarbij uw Kamer een behandelvoorbehoud of subsidiariteitsbezwaar heeft 
geplaatst. Het kabinet is van mening dat - indien door uw Kamer gewenst - 
periodieke rapportage over langlopende EU-dossiers met een duidelijk tijdpad in 
het geval van een behandelvoorbehoud, bij voorkeur wordt ingepast in bredere 
met de betreffende bewindspersoon te maken afspraken (zie Kamerstuk 22112 nr. 
1985). Zo kunnen coherente afspraken worden gemaakt over de inhoud en de 
kaders van de Nederlandse inzet en de wijze en momenten waarop daarover 
concreet verantwoording wordt afgelegd. Vanzelfsprekend kan uw Kamer voor 
lopende dossiers in de betreffende categorie met de inhoudelijk verantwoordelijke 
bewindspersoon in overleg treden wanneer uw Kamer dit wenselijk acht.  
 
Het kabinet betreurt het wanneer in het verleden niet in alle gevallen bestaande 
afspraken goed zijn nagekomen. Naar aanleiding van uw verzoek heeft de 
minister van Buitenlandse Zaken vanuit zijn rol als coördinerend bewindspersoon 
voor EU-informatievoorziening de hierover gemaakte afspraken binnen het kabinet 
en op ambtelijk niveau opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit geldt eveneens 
voor een consistente naleving van de afspraak dat geannoteerde agenda’s 
voorafgaand aan Raden en Kabinetsreacties met een aparte brief worden 
verstuurd aan uw Kamer. 
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Ten slotte heeft het kabinet kennisgenomen van het verslag van de Tijdelijke 
Commissie Werkwijze Eerste Kamer dat op 11 juli werd gepresenteerd. De 
verdere behandeling daarvan ziet het kabinet met belangstelling tegemoet.  
 
 
 
 
 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken, 
 
 
 
 
Bert Koenders 

[Ondertekenaar 2] 
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