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Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 april 2016 

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Economische Zaken heeft 
geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij 
het EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas COM 
(2016) 52 (Kamerstuk 34 427, nr. 1) met de volgende afspraken formeel te 
beëindigen: 

De Minister van Economische Zaken zal de Kamer schriftelijk tijdig 
informeren over: 
– substantiële nieuwe elementen die mogelijk aan het oorspronkelijke 

voorstel worden toegevoegd; 
– ontwikkelingen in het onderhandelingsproces die substantieel afwijken 

van de inzet van de Nederlandse regering, zoals weergegeven in het 
BNC-fiche en/of nadien is overeengekomen met de Kamer (bijv. in 
toezeggingen en moties); 

– ontwikkelingen in het krachtenveld (alle onderhandelingen van het 
voorstel waarop zich een duidelijke meerderheid begint af te tekenen 
in de Raad (bijv. in de vorm van een «politiek akkoord» of een 
«gemeenschappelijke benadering»); 

– indien een concept-gemeenschappelijk standpunt afwijkt van eerdere 
afspraken met de Kamer dan wordt het concept-gemeenschappelijk 
standpunt voorgelegd aan de Kamer voordat dit in stemming wordt 
gebracht in de Raad, zowel na een eerste als tweede lezing in het EP. 

De Minister zal voorafgaand elke Energie bijeenkomst (dit zijn er vijf per 
jaar) de Kamer een brief sturen met daarin onder andere de bespreek- en 
beslispunten, de Nederlandse inzet en indien van toepassing tevens 
informatie over de bovenstaande elementen. Na afloop van een Energie-
bijeenkomst ontvangt de Kamer een verslag. 
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In het geval van bijzondere ontwikkelingen zoals plotselinge besluit-
vorming tijdens bijvoorbeeld een triloog dan zal de Minister de Kamer 
direct proactief informeren. 

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief1 aan de regering 
vastgelegd. 

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies 
en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer 
voor te leggen. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Azmani

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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