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Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken tussen Kamer en 
regering over de informatievoorziening over EU-dossiers. In het AO 
informatievoorziening van 12 februari 2013 is een aantal nieuwe afspraken gemaakt, 
waaronder toegang van de leden tot een database met interne Raadsdocumenten. Met 
onderstaand overzicht wil de EU-staf de commissie griffies een kort overzicht van de 
afspraken bieden. Voor nadere vragen over de achtergrond en uitvoering van de 
afspraken kunt u terecht bij de EU-adviseur van uw commissie of de EU-staf via 
cie.eu@tweedekamer.nl.  
 
BNC-fiches over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie 

• Over (wetgevende  en niet-wetgevende) voorstellen van de Europese 
Commissie ontvangt de Kamer een kabinetsreactie in de vorm van een BNC-
fiche.  

• De termijn voor toezending van het fiche is 6 weken  na publicatie van het EU-
voorstel. Bij voorstellen waarop de Kamer een behandelvoorbehoud of 
subsidiariteitstoets heeft voorzien geldt een termijn van 3 weken1.  

• Recesperiodes hebben geen schorsende werking op de toezendingstermijn, met 
uitzondering van de vier weken in augustus die overeenkomen met het 
zomerreces van de Europese instellingen. 

 
Geannoteerde agenda’s over Raadsbijeenkomsten 

• Voor elke bijeenkomst van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie 
(de vakraden) ontvangt de Kamer een geannoteerde agenda.  Achteraf stuurt 
de regering een verslag van de Raadsbijeenkomst. 

• De geannoteerde agenda wordt in principe één week voor het overleg met de 
Kamer over de Raad toegezonden aan de Kamer. Commissies kunnen in 
onderling overleg met de bewindspersoon van deze termijn afwijken.  

• De regering behoort de Kamer tijdig te informeren wanneer agendapunten 
worden toegevoegd aan de agenda van de Raad of wanneer het krachtenveld 
wezenlijk is veranderd ten opzichte van wat in de geannoteerde agenda 
vermeld is. 

                                                
1	  Er	  is	  geen	  afspraak	  over	  de	  termijn	  voor	  voorstellen	  waarop	  pas	  na	  verschijnen	  een	  
behandelvoorbehoud	  of	  subsidiariteitstoets	  wordt	  geplaatst	  c.q.	  uitgevoerd	  door	  de	  Kamer,	  maar	  
het	  ministerie	  kan	  dan	  verzocht	  worden	  om	  een	  versneld	  fiche.	  
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• Nieuw De geannoteerde agenda moet voor alle kernpunten van de 
Nederlandse inzet vermelden of de regering zich in een meerderheid of 
minderheid van lidstaten bevindt en welke verschillen er bestaan tussen het 
standpunt van de Raad en dat van het Europees Parlement. 

 
Consultatiedocumenten2 van de Europese Commissie 

• De regering stuurt de Kamer het concept van haar reactie op groenboeken en 
witboeken, ten minste dertig dagen voor het verstrijken van de reactietermijn 
bij de Europese Commissie. Ook de definitieve reactie wordt in afschrift aan de 
Kamer gezonden. 

• Nieuw De regering stuurt de Kamer de reactie op alle consultaties (dus 
consultaties in een andere vorm dan groen- of witboeken) van de Europese 
Commissie waarop zij reageert. 
 

Inzage in Raadsdocumenten 
• De Kamer kan op verzoek inzage krijgen in vertrouwelijke documenten van de 

Europese Raad of Raad van de Europese Unie (vertrouwelijk bij het CIP). Via de 
EU-Extranet database (zie  hieronder) kunnen leden zien welke vertrouwelijke 
Raadsdocumenten er bestaan. 

• Nieuw Kamerleden krijgen toegang tot interne (zogenaamde limité) 
documenten van de Raad. Hier gaat het niet om vertrouwelijke documenten, 
maar om documenten die alleen intern (bij de Europese instellingen en 
instellingen van de lidstaten) worden verspreid  om het onderhandelingsproces 
te bevorderen. Kamerleden ontvangen hiertoe de inlogcodes voor de 
zogenaamde EU-Extranet (internet) database.   

• De leden worden er bij de in ontvangst name van de inlogcodes op gewezen 
dat deze codes voor persoonlijk gebruik zijn en dat zij de interne 
Raadsdocumenten die zijn verkregen via de database niet openbaar mogen 
maken. In debatten betekent dit: de inhoud wel gebruiken, maar niet letterlijk 
citeren.  Commissie (adjunct-)griffiers die inzage in de Extranet-database 
wensen kunnen de inlogcodes verkrijgen bij Mendeltje van Keulen.  

 
Overige afspraken 

• Op basis van de motie Schouw-ten Broeke dient de regering de Kamer te 
informeren over A-punten (hamerstukken) op de agenda van een Raad, die 
politiek-controversieel zijn. 

                                                
2	  Documenten	  waarin	  de	  Commissie	  vragen	  voorlegt	  aan	  lidstaten	  en	  andere	  belanghebbenden	  
over	  voorgenomen	  beleid.	  	  
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• Op basis van de (gewijzigde) motie Van Gent dient de regering de Kamer 
afschriften te sturen van haar correspondentie met de Europese Commissie, 
over de uitvoering van Europese regelgeving 


