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Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer 
Een voortrekkersrol

Ankie Broekers-Knol

Vanaf het begin van mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer in oktober 2001 werd mij duide-
lijk dat de Eerste Kamer een actieve belangstelling heeft voor en zeer betrokken is bij de ont-
wikkelingen in ‘Europa’. Die belangstelling en betrokkenheid betreffen zowel de institutionele 
ontwikkelingen in Europa, als de uit Europa afkomstige concrete voornemens en besluiten. 
Vanaf dag één van mijn lidmaatschap hoorde ik van vele kanten dat de Eerste Kamer voorop-
loopt in interesse voor en kennis van Europa en alles wat daarmee samenhangt. Die aandacht 
voor Europa was bij de Tweede Kamer in veel geringere mate aanwezig, zo verzekerde men 
mij. Was dit slechts een idee? Zo ja, waar kwam dat idee vandaan? Klopte dit beeld? Of was het 
misschien zo dat het beeld over een geringere aandacht voor Europa en Europese zaken bij de 
Tweede Kamer werd veroorzaakt door de omstandigheid dat het thema daar ondergesneeuwd 
raakte in de grote hoeveelheid dagelijkse politieke kost? Had de Eerste Kamer, juist vanwege 
haar positie als chambre de réflection, gewoon meer tijd en gelegenheid om de schijnwerpers 
te richten op Europa? Of klopt toch het beeld dat de Eerste Kamer in een veel eerder stadium 
dan de Tweede Kamer het belang van Europa voor de Nederlandse politiek onderkende, met 
het oog daarop maatregelen voor de informatievoorziening trof en nadrukkelijk besloot de 
Europese dossiers met de grootste zorgvuldigheid te behandelen? Kortom, klopt het beeld 
dat de Eerste Kamer met betrekking tot de aandacht van het Nederlandse parlement voor 
Europa een voortrekkersrol heeft gespeeld en wellicht nog steeds speelt? In deze bijdrage zal ik 
proberen een beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het Binnenhof tijdens de afgelopen 
twintig jaar voor zover het de aandacht voor Europa betreft.

De vroege belangstelling van de Eerste Kamer voor Europa1

De Eerste Kamer besefte al in een vroeg stadium van het Europese integratieproces, omstreeks 
eind jaren zestig van de vorige eeuw, dat dit proces gevolgen heeft voor de werkwijze en de 
organisatie van de Eerste Kamer. In een beleidsstuk voor de Eerste Kamer van 4 oktober 2000 
schreef de toenmalige griffier, Chr.L. Baljé, terugblikkend op de eerste signalen van structurele 
aandacht voor Europa bij de Eerste Kamer, het volgende:

Kwaliteitsbewaking van de wetgeving en controle op regeringsbeleid zijn de essentiële 
taken en verantwoordelijkheden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Toezicht op 
regelgeving en beleids- en besluitvorming in het kader van het Europees integratiepro-
ces vergen in toenemende mate aandacht van de Staten-Generaal gegeven het intrin-
sieke belang van de goede voortgang in en een gedegen beheer van (de resultaten van) de 
Europese samenwerking en eenwording. In de Eerste Kamer is het besef daarvan aanwezig, 
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maar dat besef vraagt voortdurend om organisatorische vernieuwing en verbetering al 
naar gelang de gevolgen van het Europees integratieproces meer ingrijpen in het bestaan 
van de Nederlandse staat en samenleving.2

Het besef dat het Europese integratieproces gevolgen heeft voor de werkwijze en organi-
satie van de Kamer leidde ertoe dat de Eerste Kamer al in juni 1970 besloot om een vaste 
Kamercommissie Europese Samenwerkingsorganisaties in te stellen. Deze kreeg de naam 
commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (eso), omdat de aandacht van de Eerste 
Kamer niet beperkt bleef tot Europa in enge zin – dat wil zeggen regelgeving en beleids- en 
besluitvorming van de instellingen van (toen nog) de eeg – maar zich ook uitstrekte tot de 
(parlementaire assemblee van de) Raad van Europa en de (assemblee van de) West-Europese 
Unie.3

In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide bij de Eerste Kamer geleidelijk aan de 
bezorgdheid over het mogelijk achterblijven van adequate parlementaire betrokkenheid bij 
de nieuwe grote vlucht die het Europese integratieproces nam. Zo sprak de Kamer bij de 
behandeling van de toetredingsverdragen van Spanje en Portugal in 1986 haar ongerustheid 
uit over het gebrek aan democratische legitimatie en goede informatievoorziening.4

Eveneens in 1986 kwam tussen de toenmalige lidstaten het verdrag tot stand dat bekend-
staat onder de naam Europese Akte (Single European Act), die er onder meer voor zorgde dat 
de Europese Politieke Samenwerking (eps), een samenwerkingsverband voor de coördinatie 
van de buitenlandse politiek van de lidstaten dat losstaat van de Gemeenschappen (egks, 
euratom, eeg), een verdragsrechtelijke basis kreeg.

Vervolgens werd in mei 1989 in Madrid op initiatief van de voorzitter van de Franse 
Assemblée Nationale door de voorzitters van de nationale parlementen de cosac5 opgericht. 
Sindsdien komen leden van de nationale parlementen die deel uitmaken van de commissies 
Europese Zaken van de nationale parlementen van de eu-lidstaten bijeen in cosac-verband. 
Dit betekende, ondanks de in die tijd nog informele status van cosac, dat actieve betrokken-
heid van nationale parlementariërs bij ‘Europa’ vanzelfsprekend was geworden.6

Een volgende belangrijke stap in het Europese integratieproces werd gemarkeerd door 
het Verdrag van Maastricht in 1992. Bij dit verdrag werd niet alleen besloten om ten behoeve 
van de gemeenschappelijke markt één munt voor alle lidstaten te creëren, maar werden onder 
meer ook twee nieuwe intergouvernementele samenwerkingsverbanden geëntameerd: het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (gbvb) en de samenwerking op het ter-
rein van justitie en politie (jbz). Sinds ‘Maastricht’ maakt het subsidiariteitsbeginsel deel uit 
van de Europese verdragsteksten.

Door deze ontwikkelingen groeide bij de Eerste Kamer het besef dat incidentele controle 
en betrokkenheid niet langer voldoende konden zijn om effectief de vinger aan de pols van 
‘Europa’ te houden. De Eerste Kamer organiseerde daarom in 1993 een symposium, onder 
meer met deskundigen ‘van buiten’, met de bedoeling om meer zicht te krijgen op de ontwik-
kelingen in Europa.7 Maar daar bleef het niet bij. Onder leiding van de toenmalige voorzitter 
van de Eerste Kamer, H.D. Tjeenk Willink, werd onderzocht of en zo ja hoe de controle-
mogelijkheden van de Kamer op het brede terrein van het Europese integratieproces orga-
nisatorisch verdiept en vernieuwd konden worden. Dit onderzoek leidde tot enkele notities 
gericht aan het College van Senioren8 met voorstellen voor nieuw beleid. Het College kon 
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zich in algemene zin vinden in de strekking van de notities, maar tot een concrete uitwerking 
kwam het niet meteen.9 Die concrete uitwerking kwam er wel met de op verzoek van het 
College opgestelde notitie van de Griffier van oktober 2000 met daarin het voorstel om een 
Europees Bureau in de Eerste Kamer (ebek) in te stellen – waarover later meer. In een proto-
col bij het Verdrag van Amsterdam (oktober 1997) was inmiddels uitdrukkelijk de wenselijk-
heid van grotere betrokkenheid van de nationale parlementen vastgelegd.

In de Eerste Kamer mondde de behoefte aan een beleidsdebat met de regering om de alge-
mene ontwikkelingen in het Europese integratieproces nauwlettend te kunnen volgen uit in 
het sinds 1995 jaarlijks terugkerende Europadebat.10 Daarnaast werd bij het aantreden van de 
nieuwe Kamer in 1999 een bijzondere commissie voor de jbz-Raad ingesteld. De behoefte aan 
een gespecialiseerde commissie op het terrein van jbz was ontstaan doordat de Eerste Kamer, 
evenals de Tweede, ten opzichte van de regering het instemmingsrecht had verkregen voor 
het Koninkrijk bindende wetsvoorstellen, eerst in het kader van het Verdrag van Schengen 
en vervolgens vanwege de jbz-pijler van de Europese Unie. Het instemmingsrecht betekende 
tegelijkertijd dat er bij de Kamer behoefte was aan meer inhoudelijke ondersteuning om ade-
quaat van dat recht gebruik te kunnen maken.

Op 6 mei 1993 gooide de voorzitter van de Eerste Kamer Herman Tjeenk Willink, onder toeziend oog van 

televisiejournalist Jaap van Meekren, de eerste steen van het Nederlands Kampioenschap van het bordspel 

Eurocratie 

[Foto: anp – Toussaint Kluiters]
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Het Europees Bureau in de Eerste Kamer ten behoeve van de controle op het Europees inte-
gratieproces (ebek)

Uiteindelijk leidde de behoefte aan meer controlemogelijkheden op het brede terrein van de 
Europese integratie, aan meer ondersteuning bij de uitoefening van het instemmingsrecht en 
sowieso aan ondersteuning vanwege de grotere betrokkenheid van nationale parlementen bij 
‘Europa’ ertoe dat de Eerste Kamer de regering ervan wist te overtuigen om extra middelen 
ter beschikking te stellen voor het aanstellen van twee medewerkers met de voor de onder-
steuning vereiste specialistische kennis. Zoals hierboven al is vermeld, was het resultaat van de 
ontwikkelingen de notitie van 4 oktober 2000 van Eerste Kamergriffier Baljé. Met die notitie, 
die de aanzet gaf voor de oprichting van het ebek, nam de Eerste Kamer in het begin van de 
eenentwintigste eeuw door een professionele, gestructureerde en systematische aanpak van 
het Europabeleid het voortouw in de aandacht van het Nederlandse parlement voor Europa.

De Eerste Kamer was ervan op de hoogte dat ook de Tweede Kamer zich bezon op een 
versterkte parlementaire greep op de Europese integratie. De contouren van die bezinning 
waren echter nog niet helder. Bij de Eerste Kamer waren die, als gevolg van de reeds vele jaren 
bestaande aandacht voor en betrokkenheid bij Europa, inmiddels wél duidelijk. Om die reden 
meende de Eerste Kamer dan ook dat zij niet langer kon wachten met het nemen van de voor-
gestelde concrete maatregelen. Baljé schrijft daarover in zijn notitie:

De Voorzitter van de Kamer zou het voorstel, na aanvaarding, aan zijn collega van de 
Tweede Kamer kunnen toezenden ter kennisneming, ook al omdat – zoals steeds in de 
voorgelegde opzet is voorzien – samenwerking ter zake met de Tweede Kamer zeer op prijs 
wordt gesteld. Het is bekend dat de Tweede Kamer zich eveneens bezint op een versterkte 
parlementaire greep op de Europese integratie. Het gevoelen in het gevoerde overleg11 was 
evenwel dat de Eerste Kamer nu niet langer kon wachten met op dit gebied het eigen huis 
op orde te brengen.

Aan de vooravond van de totstandkoming van het Verdrag van Nice in 2001 was het Europees 
Bureau van de Eerste Kamer een feit.

De oprichting van het ebek voorzag in een grote behoefte bij de Kamer aan ondersteuning 
bij het te voeren Europabeleid. Tot dan toe was het voor de Kamerleden bijvoorbeeld lastig 
om de omvangrijke jbz-dossiers goed te volgen, omdat een volgsysteem ontbrak. Kamerleden 
moesten dan ook bij herhaling een beroep op hun geheugen doen wanneer er een jbz-dossier 
langskwam dat een vervolg was op enkele maanden daarvoor aangeboden stukken. Dit leverde 
een nauwelijks werkbare situatie op met betrekking tot het instemmingsrecht, waarvoor juist 
een nauwgezet volgen en een zorgvuldige bestudering van alle aangeboden dossiers eerste 
vereisten waren. Dankzij de systematische documentatie van de dossiers door het ebek en 
de door het bureau aangeleverde achtergrondinformatie konden de Kamerleden het instem-
mingsrecht effectief de vereiste aandacht geven.

Het ebek bood niet alleen ondersteuning aan de desbetreffende Kamercommissies (eso 
en jbz) voor de controle op de beleids- en besluitvorming in de intergouvernementele pijlers, 
maar ook aan de Kamerleden met het oog op het meer algemene beleid met betrekking tot het 
Europese integratieproces, zoals dit bijvoorbeeld in de jaarlijkse Europadebatten aan de orde 
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komt. Daarnaast kreeg het ebek onder meer tot taak een informatiesysteem op te bouwen 
teneinde bronnen te kunnen ontsluiten en bewerken.

De medewerkers van het ebek opperden al snel de gedachte om een intranetpagina te 
ontwikkelen speciaal ten behoeve van de leden van de Eerste Kamer. De senatoren toonden 
zich echter geen voorstander van een intranetsite, die slechts voor de eigen leden toeganke-
lijk zou zijn. Zij meenden dat Europa-informatie, meer specifiek de toegang tot Europese 
dossiers, openbaar moest zijn, dat wil zeggen toegankelijk voor Kamerleden en publiek. Die 
openbaarheid zou naar hun mening wél met een internetsite gerealiseerd kunnen worden. 
De Eerste Kamerleden waren bovendien van mening dat contact gezocht moest worden met 
de ‘overkant’ om een voor ieder toegankelijk apart platform te creëren ten behoeve van de 
behandeling van Europese dossiers. Het door de Eerste Kamerleden gewenste openbaar toe-
gankelijke platform was inmiddels wel al door het ebek ontwikkeld, namelijk de internetsite 
www.europapoort.nl.

De internetsite Europapoort stond en staat los van de website van de Eerste Kamer vanwege 
de ooit beoogde samenwerking met de Tweede Kamer. Die is helaas nooit goed van de grond 
gekomen, onder andere vanwege verschil van inzicht over de aard van de samenwerking. De 
Eerste Kamer zag de samenwerking met de Tweede Kamer meer als een ict-samenwerking: 
samen de site vullen, samen de site gebruiken. De Tweede Kamer deelde die opvatting niet 
en was er meer op gericht het management van de site en meer in het algemeen het manage-
ment van een ‘Europa-desk’ aan zich te trekken. Nadat de plannen voor samenwerking met de 
Tweede Kamer in de ijskast waren verdwenen, is Europapoort blijven bestaan als de Europese 
website van de Eerste Kamer. Zo verschijnt op de site het jaarlijkse wetgevings- en werkpro-
gramma van de Europese Commissie en worden per vakcommissie van de Eerste Kamer pri-
oriteiten in dat programma aangemerkt. Wanneer de vakcommissies de prioriteiten hebben 
vastgesteld, worden dossiers aangemaakt die via de site toegankelijk zijn.

Na een aantal jaren uitstekende diensten te hebben bewezen, is het ebek als apart Europees 
bureau van de Eerste Kamer omstreeks 2004 in de coulissen van de parlementaire geschiede-
nis verdwenen. De ontwikkelingen na afloop van de Europese Conventie over de toekomst 
van de eu12 brachten met zich mee dat ‘Europa’ geïntegreerd werd in de totaliteit van het werk 
van de Eerste Kamer. In die ontwikkeling paste een apart bureau als het ebek niet meer.

De Tweede Kamer en Europa

De aandacht voor Europa is bij de Tweede Kamer dus later op gang gekomen dan bij de Eerste 
Kamer. Had de laatste al in 1970 een Commissie eso (zie hierboven), de Tweede Kamer stelde 
pas in 1986 een Commissie Europese Zaken in. In 1996 voerde de Tweede Kamer het zoge-
noemde Europa-overleg in ter bespreking van de Raadsagenda’s met de verschillende vakmi-
nisters. Dit overleg was echter weinig effectief, omdat het op een dusdanig laat tijdstip met de 
regering werd gevoerd – een week voor de desbetreffende Raad – dat er nauwelijks invloed op 
het besluitvormingsproces kon worden uitgeoefend.

Zoals hierboven is beschreven, verscheen in oktober 2000 in de Eerste Kamer de notitie-
Baljé, die leidde tot de instelling van het ebek. Bijna een jaar later, in september 2001, kreeg het 
toenmalige vvd-Tweede Kamerlid Hans van Baalen de opdracht van de Algemene Commissie 
voor Europese Zaken van de Tweede Kamer om een beknopt onderzoek uit te voeren naar de 
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mogelijkheden om de democratische controle en invloed van de Nederlandse volksvertegen-
woordiging op de Europese besluitvorming te versterken. De uitkomsten van dit onderzoek, 
vastgelegd in het rapport Op tijd is te laat, werden aan het presidium van de Tweede Kamer 
aangeboden op 11 april 2002.13 Een van de aanbevelingen betrof het aanstellen en detacheren 
van een eu-liaison namens het Nederlandse parlement, Eerste en Tweede Kamer, in Brussel – 
de ‘antenne’. Overigens had ook Baljé in zijn notitie van 2000 al gepleit voor een gezamenlijke 
‘antenne’ in Brussel.

Het voorstel voor een ‘antenne’ in Brussel is een van de weinige uit Op tijd is te laat dat 
concrete invulling heeft gekregen. De uitvoering van het voorstel bleek echter helaas moeilij-
ker dan voorzien. Ook op dit punt kwam de samenwerking tussen Tweede en Eerste Kamer 
niet goed van de grond. Er was echter voor de samenwerking wel een budget beschikbaar, 
dat werd beheerd door de Tweede Kamer. Toen de samenwerking niet van de grond kwam, 
besloot de Tweede Kamer dat budget te gebruiken voor de aanstelling van een eu-liaison. Het 
resultaat van een en ander is dat de liaison betaald wordt door de Tweede Kamer, maar dat 
ook de Eerste Kamer desgewenst van zijn diensten gebruik kan maken.

De Tijdelijke Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit

De inkt van het rapport Op tijd is te laat was nauwelijks droog of er diende zich een nieuwe ont-
wikkeling aan waardoor de betrokkenheid van het Nederlandse parlement bij Europa in een ver-
snelling raakte. Als uitkomst van de Verklaring van Laken van december 2001 werd een Europese 
Conventie georganiseerd die zich zou buigen over de toekomst van Europa. Het rapport van 
deze Conventie en de uitkomsten van de daaropvolgende Intergouvernementele Conferentie 
leidden tot het Grondwettelijk Verdrag van 29 oktober 2004. De Conventie stelde onder andere 
voor om de rol van de nationale parlementen te versterken door de subsidiariteits- en propor-
tionaliteitstoets. Aan elk nationaal parlement zouden twee stemmen voor de toets worden toe-
bedeeld. In geval van een bicameraal stelsel zou iedere ‘kamer’ één stem krijgen.

In de eindfase van het werk van de Conventie voerden de commissie Europese Zaken van 
de Tweede Kamer en de commissies eso en Buitenlandse Zaken en de bijzondere commissie 
voor de jbz-Raad van de Eerste Kamer – vrij uitzonderlijk – gezamenlijk en gelijktijdig een 
openbaar overleg met de regering. Tijdens dit overleg diende het Tweede Kamerlid Jan Jacob 
van Dijk (cda) een motie in die de beide Kamervoorzitters opriep om een gezamenlijke com-
missie van Tweede en Eerste Kamerleden in het leven te roepen.14 Een week later diende in 
de Eerste Kamer cda-senator Rob van de Beeten (cda) een gelijkluidende motie in. De in te 
stellen gezamenlijke commissie zou voorstellen moeten doen over de noodzakelijke aanpas-
singen van de werkwijze van de Staten-Generaal met het oog op de door de Conventie gedane 
voorstellen over de versterking van de rol van de nationale parlementen, met name bij de 
subsidiariteits- en proportionaliteitstoets.15

De gewenste gezamenlijke commissie kwam er in de vorm van de Tijdelijke Gemengde 
Commissie Toepassing Subsidiariteit (tgcs), die op 18 november 2003 werd geïnstalleerd 
onder voorzitterschap van het cda-Tweede Kamerlid Van Dijk. Het was de bedoeling dat de 
commissie specifieke voorstellen zou doen met betrekking tot de subsidiariteitstoets, zoals 
deze in het tweede protocol bij het Grondwettelijk Verdrag van 29 oktober 2004 zijn beslag 
zou krijgen. De commissie werd paritair samengesteld uit leden van de Eerste en Tweede 
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Kamer. Vanuit beide Kamers was een griffier aangewezen. De commissie ontwikkelde een 
procedure voor de uitvoering van een subsidiariteitstoets door het Nederlandse parlement 
die tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn van zes weken, zou kunnen plaatsvinden. Aan de 
totstandkoming van die procedure is hard gewerkt.

Vanuit mijn eigen ervaring als vicevoorzitter van de tgcs weet ik dat de Eerste Kamerleden 
een belangrijke bijdrage aan het werk van de commissie hebben geleverd, al was het maar 
omdat zij bijna zonder uitzondering bij alle vergaderingen aanwezig waren en inbreng lever-
den. Ook het ebek heeft zijn – niet-geringe – steentje bijgedragen aan het werk van de com-
missie. De reden waarom een wisselend aantal Tweede Kamerleden van de commissie, met 
uitzondering van de voorzitter, met enige regelmaat verstek liet gaan, was wellicht gelegen in 
de omstandigheid dat er steeds vroeg op dinsdagochtend vergaderd moest worden in verband 
met de vergaderdag van de Eerste Kamer. De meeste Tweede Kamerleden hadden op dat tijd-
stip vaak fractieverplichtingen.

Na het nee tegen het Grondwettelijk Verdrag stelde de voorzitter van de tgcs in novem-
ber 2005 aan de voorzitter van de Tweede Kamer voor om per januari 2006 een permanente 
gemengde commissie subsidiariteit in te stellen. Die is er echter niet gekomen, ondanks de tij-
dens een spoeddebat van 23 mei 2007 in de Tweede Kamer ingediende motie-Han ten Broeke 
c.s. en ondanks de brief van 5 juni 2007 van de voorzitters van de commissie Europese Zaken 
van de Tweede Kamer en van de tgcs aan het presidium van de Tweede Kamer.16

De Eerste Kamer, van haar kant, toonde zich afhoudend ten opzichte van de instelling 
van een permanente gemengde commissie subsidiariteit. De reden hiervoor was dat de Eerste 
Kamer eerst de Europese herbezinning in die Kamer wilde afronden alvorens nieuwe beslis-
singen te nemen.

De Tweede Kamer Bovenop Europa17

In mei 2005 stelde de Tweede Kamer een projectleider eu-ondersteuning aan, die in april 2006 het 
rapport Parlement aan zet uitbracht.18 Dit rapport bevat een zevental voorstellen om de betrok-
kenheid van de Tweede Kamer bij Europese wet- en regelgeving te versterken. De voorstellen zijn 
er vooral op gericht om voor de Tweede Kamer een proactievere opstelling mogelijk te maken ten 
aanzien van eu-beleid. Een van de voorstellen was om de ondersteuning van de Tweede Kamer 
op het terrein van Europa uit te breiden en te professionaliseren. De voorgestelde uitbreiding 
kwam er met de aanstelling van vier ervaren eu-adviseurs die ieder voor zich drie vakcommis-
sies ondersteunen. Zij doen dit door de vakcommissies gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
eu-aangelegenheden. De vier eu-adviseurs waren afkomstig van en werden uitgeleend door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Op zich is het begrijpelijk dat de Tweede Kamer de beno-
digde expertise bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zocht. Per slot van rekening is bij dat 
departement een grote mate van deskundigheid met en over Europa voorhanden. Toch roept het 
aanstellen van ambtenaren van een departement op ‘uitleenbasis’ ter ondersteuning van het werk 
van de Tweede Kamer ook vragen op, omdat de Kamer tot taak heeft de regering te controleren. 
Dat kan voor de betrokken ambtenaren een belangenconflict opleveren.

De Tweede Kamer kon dankzij het realiseren van voorstellen uit Op tijd is te laat en 
Parlement aan zet, waardoor de eu-ondersteuning van de Tweede Kamer aanmerkelijk werd 
versterkt, een grotere betrokkenheid bij de Europese besluitvorming verwezenlijken. Zo geeft 
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zij sinds 2007 jaarlijks op gestructureerde wijze aandacht aan het wetgevings- en werkpro-
gramma van de Europese Commissie, reageert zij op de groen- en witboeken van de Europese 
Commissie, worden door de Tweede Kamer prioritair verklaarde nieuwe Europese voorstellen 
analoog aan nationale wetgeving behandeld, maakt de Tweede Kamer zo nodig gebruik van 
het instrument van het ‘behandelvoorbehoud’ en toetst zij zelfstandig de subsidiariteit van 
Europese voorstellen.19

De versterking van de eu-ondersteuning van de Tweede Kamer kwam bepaald niet te vroeg. 
Op 13 december 2007 tekenden de lidstaten van de Europese Unie het Verdrag van Lissabon. De 
inwerkingtreding van dit verdrag op 1 december 2009 betekende – onder andere – een overgang 
naar een ‘Europa van de parlementen’. Om effectief invulling te kunnen geven aan die grotere 
rol van de nationale parlementen moest ook de Tweede Kamer wat betreft de aandacht voor en 
betrokkenheid bij Europa ‘het eigen huis op orde brengen’, om met de woorden van Baljé uit 
2000 te spreken. In het rapport Bovenop Europa is de sinds 2007 versterkte eu-ondersteuning 
van de Tweede Kamer geëvalueerd. De Tweede Kamer heeft de conclusies en aanbevelingen 
overgenomen die in dit rapport worden gedaan om een blijvende scherpte bij de Tweede Kamer 
op eu-dossiers te kunnen verzekeren. De Tweede Kamer zit nu bovenop Europa.

Europa – de nieuwe werkwijze van de Eerste Kamer

Hoe stond ‘Europa’ er ondertussen voor in de Eerste Kamer? Het zal geen verbazing wekken 
dat de Eerste Kamer, zoals gebruikelijk, niet op haar lauweren rustte. De vinger bleef aan de 
pols voor vernieuwing en verbetering van de werkwijze van de Kamer.

In 2009 koos de Eerste Kamer ervoor, na de herbezinning op haar rol in de Europese con-
text in juni van dat jaar, om een met de Tweede Kamer gezamenlijke, permanente gemengde 
commissie subsidiariteit af te wijzen. De Eerste Kamer besloot in plaats daarvan tot een 
nieuwe werkwijze voor de Kamer met betrekking tot het Europese beleids- en wetgevingspro-
gramma. Het Verdrag van Lissabon, met de daarin opgenomen grotere rol voor de nationale 
parlementen, vormde daartoe de aanleiding.20

Uit de herbezinning kwam naar voren dat alle vakcommissies van de Eerste Kamer primair 
betrokken dienen te zijn bij de totstandkoming van Europese wetgeving. De vakcommissies 
zijn de aangewezen gremia om de Europese dossiers integraal en diepgravend aan te pakken, 
bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit is in de nieuwe werkwijze gerealiseerd. Elke 
vakcommissie selecteert zelf de Europese voorstellen die zij parlementair wenst te toetsen. Zij 
kiest deze of uit het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie 
of uit de nieuw gepresenteerde voorstellen die door de Commissie rechtstreeks aan de natio-
nale parlementen worden aangeboden op hetzelfde moment waarop deze door de Commissie 
worden aangeboden aan de regeringen, de Raad en het Europees Parlement. De prioritaire 
dossiers die door de vakcommissies zijn geselecteerd uit het wetgevings- en werkprogramma 
van de Commissie worden in één lijst opgenomen, het jaarlijkse Europese Werkprogramma 
van de Eerste Kamer. Vanaf het moment van indiening van een voorstel door de Europese 
Commissie treedt de vakcommissie in overleg met de regering. Indien de vakcommissie besluit 
een Europees voorstel in behandeling te nemen, wordt vervolgens dezelfde behandelprocedure 
gevolgd als bij nationale wetsvoorstellen. Op www.europapoort.nl wordt ten slotte voor het 
voorstel een elektronisch e-dossier aangemaakt.
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In de hierboven geschetste aanpak paste, naar het oordeel van de Eerste Kamer, geen 
aparte commissie voor de toetsing van de subsidiariteit, gemengd of afzonderlijk. Uit de erva-
ringen met de door de tgcs uitgevoerde toetsen was duidelijk geworden dat deze inhoudelijk 
weinig effectief bleken te zijn. Wel was het voor de Kamer vanzelfsprekend dat er op het vlak 
van de subsidiariteitstoets gestreefd moest worden naar afstemming met de Tweede Kamer, 
hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt. Ook vindt twee keer per jaar, onder andere ten behoeve 
van de cosac-vergaderingen, overleg plaats tussen de commissies eso van de Eerste Kamer en 
Europese Zaken van de Tweede Kamer.21

Op verzoek van de Eerste Kamer is in maart 2010 door de griffier van de Eerste Kamer, G.J. 
Hamilton, een rapport opgesteld met een voorstel voor een aparte procedure voor de toepas-
sing van het behandelvoorbehoud dat in de goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon is 
opgenomen. Dit voorstel is door de Kamer overgenomen.22

De rol van de commissie eso van de Eerste Kamer heeft in de nieuwe werkwijze in zoverre 
een wijziging ondergaan dat zij niet meer voor Europese voorstellen de zogenoemde poort-
wachtersfunctie vervult, in de zin dat alle voorstellen eerst bij de commissie eso binnen-
komen, die deze vervolgens doorverwijst naar de vakcommissies. Deze commissies zijn nu 
rechtstreeks aan zet. Wel heeft de commissie eso een coördinerende functie bij het toetsen 
van commissieoverstijgende voorstellen, naast haar gebruikelijke taken zoals de voorberei-
dingen op de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen, de interparlementaire contacten 
bijvoorbeeld in cosac-verband, de institutionele dossiers en de samenwerking met de Tweede 
Kamer. Ten slotte heeft en houdt de commissie eso haar Europese ‘aanjaagfunctie’, die zij 
sinds 1970 met succes vervult.

Conclusie. De Eerste Kamer als voortrekker?

Deze bijdrage begon met de vraag of inderdaad het beeld klopt dat de Eerste Kamer met 
betrekking tot de aandacht van het Nederlandse parlement voor Europa een voortrekkersrol 
heeft gespeeld en wellicht nog steeds speelt. Het valt niet te betwisten dat de Eerste Kamer die 
rol tot omstreeks het Verdrag van Lissabon in 2007 zeker heeft gespeeld, getuige de al decen-
nialange belangstelling voor Europa. Deze belangstelling heeft zich ook in concrete maatre-
gelen gemanifesteerd, zoals de vroege instelling van een commissie eso, het oprichten van 
het ebek, het creëren van Europapoort. Met het Verdrag van Lissabon is een nieuwe fase 
aangebroken, die door de Eerste Kamer is aangegrepen om haar werkwijze met betrekking tot 
Europa grondig te herzien. Evenals in het verleden heeft de Eerste Kamer zich bepaald niet 
laten inhalen door de ontwikkelingen. De Tweede Kamer heeft sinds 2007 echter op indruk-
wekkende wijze op het dossier ‘Europa’ ‘haar beentje bijgetrokken’.

Waarom valt dan toch te voorzien dat de Eerste Kamer ook in de toekomst haar voortrek-
kersrol op het dossier ‘Europa’ houdt? Allereerst omdat door de jarenlange betrokkenheid bij 
en belangstelling en inzet voor Europa van de kant van voorzitters, overige leden en griffiers 
van de Eerste Kamer het belang van ‘Europa’ doorgedrongen is tot in de haarvaten van de 
(ambtelijke) organisatie van de Eerste Kamer. Bovendien bestaat er een grote mate van con-
tinuïteit in het lidmaatschap van de Kamer. Een niet onbelangrijk aantal Kamerleden is meer 
dan één zittingsperiode van vier jaar lid. Daardoor is er een ‘geheugen’ over Europa en kan 
de Kamer ook een (langetermijn)visie ontwikkelen. Ook is er een grote betrokkenheid van 
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de leden bij internationale organisaties als cosac en de parlementaire assemblee van de Raad 
van Europa. Deelname aan die organisaties is voor de leden niet vrijblijvend. Juist bij deze 
organisaties zijn continuïteit en inhoudelijke betrokkenheid een belangrijke factor. Daardoor 
kunnen relaties worden opgebouwd en kan gezag worden verworven, waardoor mede rich-
ting kan worden gegeven aan de ontwikkelingen in Europa.

Tevens is door de jaren heen steeds gebleken dat een niet-onaanzienlijk deel van de 
leden, vanwege hun professionele activiteiten en achtergrond, zeer goed geïnformeerd is over 
‘Europa’, zowel inhoudelijk als procedureel. Dankzij die achtergrond kunnen Europese dos-
siers diepgaand behandeld worden. Ten slotte: Eerste Kamerleden verrichten hun werk zon-
der ondersteuning van persoonlijke, fractie- of (partij)beleidsmedewerkers. Dit betekent dat 
zij zich zelfstandig dossiers eigen moeten maken, ook op het terrein van ‘Europa’. Daardoor 
ontstaat een grote betrokkenheid bij en kennis van niet alleen de inhoud van dossiers, maar 
ook van de bestuurlijke en beleidsmatige processen die tot die dossiers geleid hebben. Deze 
‘greep op de materie’ biedt vervolgens een uitstekende voedingsbodem om met een vooruit-
ziende blik op toekomstige ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

Betekent de aandacht voor Europa in de Eerste Kamer en de voortrekkersrol die de Kamer 
heeft vervuld en naar mijn mening nog vervult en zal blijven vervullen, nu de Eerste Kamer 
slechts bevolkt wordt door Europa-adepten? Het antwoord is een heel stellig nee, maar omdat 
‘Europa’ een gegeven is, brengt dat de verantwoordelijkheid met zich mee om controle en 
invloed uit te oefenen en een open oog te houden voor nieuwe ontwikkelingen. Dat kan alleen 
op een effectieve manier gebeuren dankzij een op het terrein van ‘Europa’ goed geïnformeerd, 
georganiseerd en gedocumenteerd parlement. Dat is het Nederlandse parlement, Eerste en 
Tweede Kamer samen, anno 2012.

Noten

1 Ik heb dankbaar gebruikgemaakt van de zeer informatieve notitie van 4 oktober 2000 van de hand 

van de griffier van de Eerste Kamer, Chris L. Baljé, ‘De controle op het Europees integratieproces in 

de Eerste Kamer’.

2 Ibidem.

3 De weu was de West-Europese organisatie voor militaire samenwerking, die heeft bestaan van 1954 

tot 2011.

4 hek 1985-1986, Bijl. 19 122, Goedkeuring van het op 12 juni 1985 te Madrid en Lissabon tot stand 

gekomen Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek 

tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 

met Toetredingsakte, Bijlagen en Protocollen, 57a, Voorlopig verslag van de vaste commissies voor 

Buitenlandse Zaken en voor Europese samenwerkingsorganisaties, 57b, Memorie van antwoord, 

57c, Eindverslag van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Europese samen-

werkingsorganisaties. Over de toetredingsproblematiek zie het artikel van Hilde Reiding in dit 

Jaarboek.

5 cosac (Conférence des Organes parlementaires Spécialisés dans les Affaires Communautaires/

Conferentie van parlementaire commissies voor Europese aangelegenheden). Ook het Europees 

Parlement is in cosac vertegenwoordigd. Kandidaat-lidstaten zijn bij de vergaderingen uitgeno-

digd. Het doel van cosac is om de rol van nationale parlementen in het communautaire proces 
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te versterken. Sinds het Verdrag van Amsterdam (1997) is cosac formeel erkend. De Nederlandse 

delegatie naar cosac, die evenals de delegaties uit de overige lidstaten maximaal zes leden mag 

bevatten, wordt samengesteld uit vier Tweede Kamerleden en twee Eerste Kamerleden. Bij onvol-

doende deelname van Tweede Kamerleden kan er een extra Eerste Kamerlid aan de delegatie wor-

den toegevoegd.

6 Over de verhouding tussen Tweede Kamer en Europees Parlement zie het artikel van Leon van 

Damme in dit Jaarboek.

7 Het symposium kreeg een vervolg in een publicatie: Chr.L. Baljé en L.J. Bal (red.), Van Brussel naar 

Den Haag en terug? De Eerste Kamer en de democratische controle op het Europees beleid (Den Haag 

1994).

8 Het College van Senioren wordt gevormd door de Kamervoorzitter en de fractievoorzitters. De 

twee ondervoorzitters kunnen de vergaderingen bijwonen, hetgeen ook meestal gebeurt.

9 Bij zijn afscheid van de Eerste Kamer op 4 maart 1997 constateerde Tjeenk Willink met spijt dat de 

inrichting van een afdoend controlemechanisme nog niet was afgerond. Hij spoorde de Kamer aan 

daartoe wel over te gaan. hek 1996-1997, p. 817-820.

10 Sinds 2011 heeft het Europadebat de benaming ‘Algemene Europese Beschouwingen’.

11 In de commissies eso en jbz alsmede in de huishoudelijke commissie van de Eerste Kamer.

12 De Conventie leidde tot het op 29 oktober 2004 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot vaststelling 

van een Grondwet voor Europa, beter bekend als het Grondwettelijk Verdrag.

13 htk 2002-2003, Bijl. 28 632, Liaisonfunctie Brussel-Den Haag en ondersteuning inzake Europees 

Beleid, nr. 1, Brief van de Algemene Commissie voor Europese Zaken.

14 htk 2002-2003, Bijl. 28 473, Europese conventie, nr. 13, Motie van het lid Van Dijk c.s. De aanlei-

ding om een gezamenlijke commissie in het leven te roepen was met name gelegen in het feit dat 

beide Kamers gelijktijdig de subsidiariteitstoets dienden uit te voeren. Dit was in afwijking van 

de normale gang van zaken in het Nederlandse parlement, waar de Eerste Kamer voorstellen pas 

behandelt nadat deze zijn behandeld in de Tweede Kamer.

15 hek 2002-2003, Bijl. 28 473, Europese conventie, nr. 158 g, Motie van het lid Van de Beeten c.s.

16 htk 2006-2007, Bijl. 21 501, Europese Raad, nr. 354, Motie van het lid Ten Broeke c.s.; ibidem, nr. 

360, Brief van het Presidium. 

17 Bovenop Europa is de titel van het evaluatierapport uit 2011 van de commissie Europese Zaken over 

de versterkte eu-ondersteuning van de Tweede Kamer in de periode 2007-2011.

18 M. Gerards, Parlement aan zet. Voorstellen ter versterking van de parlementaire betrokkenheid bij 

Europa van 26 april 2006. Mevrouw Gerards was waarnemend griffier van de vaste commissie voor 

Europese Zaken van de Tweede Kamer.

19 Zie voor een uitgebreidere toelichting het rapport van de vaste Kamercommissie Europese Zaken 

van de Tweede Kamer, opgesteld door de commissieleden Ten Broeke (vvd) en Schouw (d66), 

Bovenop Europa. Evaluatie van de versterkte eu-ondersteuning van de Tweede Kamer, 2007-2011. 

De conclusies en aanbevelingen van dit rapport, inclusief aanpassingen en toevoegingen van de 

commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer zijn door het presidium van de Tweede Kamer 

aangeboden aan de leden bij brief van 6 april 2011 (htk 2010-2011, Bijl. 32 726, Evaluatie van de 

versterkte eu-ondersteuning van de Tweede Kamer 2007-2011, nr. 1, Brief van het Presidium).

20 hek 2009-2010, Bijl. 30 953, Evaluatie Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets, nr. H, Brief aan 

de minister-president; hek 2007-2008, Bijl. 31 384, Goedkeuring van het op 13 december 2007 te 

Lissabon tot stand gekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de 

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   57 29-10-2012   14:15:54

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 47-58 www.ru.nl/cpg



58

ANKIE BROEKERS-KNOL

Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en 

Bijlage.

21 Het Verdrag van Lissabon kent de zogenoemde gele- en oranjekaartprocedure. Zie voor een toe-

lichting hierop het artikel van Leon van Damme in dit Jaarboek.

22 Het behandelvoorbehoud kwam in de goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon als gevolg 

van het aannemen door de Tweede Kamer van het amendement van Wiegman-van Meppelen 

Scheppink en Ten Broeke. htk 2007-2008, Bijl. 31 384, nr. 23, Gewijzigd amendement van de leden 

Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ten Broeke ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15.
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