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Onrust in het Midden-Oosten 
	  Woensdag 3 september 17.15u, Nieuwspoort 

De strijd tussen Israël en de Palestijnse gebieden is de afgelopen maanden hevig opgelaaid. De Arabische Lente heeft in Tunesië, 
Egypte en Libië geleid tot het aftreden van leiders. De protesten in andere Arabische landen, zoals Syrië en Irak, duren voort. 

Welke rol zouden de Europese en nationale politiek moeten innemen? Met de opkomst van ISIS en de conflicten in de Gazastrook 
wordt deze vraag met de dag relevanter. Moeten we langs de zijlijn blijven staan of is het onze verantwoordelijkheid om in te grijpen in 

deze conflictgebieden? 

Een debat met  

Rena Netjes (journalist en arabist), Han ten Broeke (Tweede Kamerlid VVD) en Paul Aarts (docent Internationale Betrekkingen UvA), 
onder leiding van Max van Weezel. 

Aanmelden via: http://www.montesquieu-instituut.nl/middenoosten  

 

 

	  

Europe in the World: Peace and Security 

Tuesday October 28 17.00hrs, Kloosterkerk	  

In light of the growing instability in Europe's neighbourhood and the European Union's aspiration to become a full-fledged actor in 
international peacekeeping, the theme of this year’s Europe Lecture 'Europe in the World: Peace and Security' is of major interest. 

Dr. Vīķe-Freiberga and prof. Jonathan Holslag will discuss the role of the European Union on the international stage regarding matters of 
peace and security. What is the importance and meaning of Europe in the world? How does the current federalisation vs. decentralisation 

debate influence the security and defence policy of the EU? How should Europe address the international challenges that lie ahead, 
considering the recent and ongoing power shifts in the global realm?	  

Dr. Vaira Vīķe-Freiberga 
Former president of Latvia and, to this day, involved in global political affairs through various organisations. When Latvia acceded to both 

the EU and NATO in 2004 many attributed that success in part to her leadership. 

Prof. Jonathan Holslag 
Co-founder of the Brussels Institute of Contemporary China Studies and lecturer on international relations at the Vrije Universiteit 

Brussel. He is one of the most prominent specialists in Asian affairs in Europe and a rising star in the field of geopolitics. 

 
The lecture will be moderated by 

Tom de Bruijn 

Alderman in the city of The Hague and former permanent representative at the EU 
 

www.montesquieu-instituut.nl 

Tickets: www.europelecture.com 
	  



 Beste bezoeker 
van het Haagsch College

Fijn dat u naar het Haagsch College van Bert 
Koenders bent gekomen, in samenwerking met 
de Gemeente Den Haag en Universiteit Leiden - 
Governance and Global Affairs.

Wat betekenen de problemen en gevolgen van het 
Oekraïne conflict, de situatie in het Midden-Oosten 
en Noord-Afrika voor Europa? Bert Koenders, 
minister van Buitenlandse Zaken sinds 2014, vertelt 
hoe deze ring van instabiliteit rondom Europa effect 
heeft op Europa zelf. Vanaf 1 januari tot en met 30 
juni 2016 vervult Nederland het voorzitterschap 
van de Europese Unie. Nu, aan het begin van het 
voorzitterschap, zal minister Koenders ingaan op het 
belang van een stabiele omgeving voor Europa en hoe 
de Europese Unie hieraan kan bijdragen. 

Inhoudelijke goodiebag
Als dank voor uw komst bieden we u in samenwerking 
met het Montesquieu Instituut en Repro van der Kamp 
deze inhoudelijke goodiebag aan.  U vindt hierin een 
aantal interessante artikelen.
Ook blikken we met een aantal foto’s terug op 
het Grote Banken College met Joris Luyendijk en 
het Haagsch TOEKOMST College met Jeroen 
Dijsselbloem. 



Agenda Haagsch College
De Haagsch Colleges die u alvast in uw agenda kunt 
zetten:

Het Grote Syrië College met Paul Aarts -
26 januari in Perscentrum Nieuwspoort
Als Midden-Oostendeskundige zal Paul Aarts in dit 
college ingaan op de oorzaken van de Syrische oorlog 
en op de verschillende belangen die de strijdende 
partijen bij deze oorlog hebben. Daarbij zal hij 
verschillende scenario’s schetsen over hoe het conflict 
kan worden beëindigd en de gevolgen hiervan. 

Het Mauritshuis College met Emilie Gordenker - 
11 februari in Sociëteit de Witte 
In ons tweede Mauritshuis College zullen de 
kunstwerken die in het depot van het museum 
zijn opgeslagen centraal staan. Daarbij zal Emilie 
Gordenker, directeur van het Mauritshuis, vertellen 
hoe deze kunststukken uit het depot worden 
gerestaureerd en wat er gebeurd wanneer de 
kunstwerken van het Mauritshuis aan andere musea 
worden uitgeleend. Na het college zal de deur van de 
zaal in Sociëteit de Witte geopend worden, zodat u 
met uw nieuw opgedane kennis kunt rondlopen in het 
Mauritshuis. 

Houdt onze nieuwe site haagschcollege.nl in de gaten 
voor de komende colleges. We hopen u de volgende 
keer weer te begroeten.

De initiatiefnemers van het Haagsch College,
Freek Ewals en Vincent Rietbergen



Nederland als 
EU-voorzitter

Bron: EU2016.nl

EU-voorzitter zijn, wat houdt dat in?
De Raad van Ministers van de Europese Unie (EU) heeft elk 
half jaar een andere lidstaat als voorzitter. Nederland is het in 
2016 voor de 12e keer. De vorige keer was in 2004.

De EU-voorzitter bemiddelt en smeedt compromissen 
tussen de 28 EU-landen. En tussen de Europese instellingen, 
zoals de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het 
Europees Parlement.

Alle lidstaten zijn om de beurt een half jaar voorzitter van de 
EU. Het voorzittende land maakt de agenda van de Raad 
van de EU en leidt alle vergaderingen. De vakministers zitten 
de Europese bijeenkomsten met hun collega’s voor. De 
vergaderingen van Europese regeringsleiders en die van de 
ministers van Buitenlandse Zaken hebben hun eigen vaste 
voorzitter. 

Triovoorzitterschap
Elke halfjaarlijkse voorzitter werkt nauw samen met 2 andere 
landen die ervoor of erna voorzitter zijn. Met elkaar vormen 
deze 3 landen het triovoorzitterschap.
Het trio bepaalt doelen op lange termijn en stelt een 
trioprogramma op met grote thema’s die de Raad tijdens die 
18 maanden behandelt. Elk van de 3 landen maakt ook een 
eigen voorzitterschapsprogramma.

Nederland vormt een trio met Slowakije (2e helft 2016) en 
Malta (1e helft 2017).

Wat wil Nederland als EU-voorzitter 
bereiken?
EU-voorzitter Nederland heeft als uitgangspunten: een Unie 
die zich concentreert op hoofdzaken, een innovatieve Unie 
gericht op groei en banen, en een Unie die verbindt. 



Nederland zet in op vier prioriteiten: 
• Migratie & internationale veiligheid 
• Europa als innovator & banenmotor 
• Stabiele financiën & robuuste eurozone 
• Toekomstgericht klimaat- & energiebeleid

Nederland wil dat Europa zich concentreert op wat belangrijk 
is voor burgers en bedrijven. Hoofdzaken als welvaart, 
vrijheid en veiligheid. En niet op zaken die de lidstaten prima 
zelf kunnen regelen. Zoals zorg, onderwijs, pensioenen 
en belastingen. Innovatie, groei en banen staan voorop. 
Europa heeft daarvoor slimmere regels nodig: ze kunnen 
eenvoudiger en moeten gelden in alle lidstaten. Dat scheelt 
burgers, bedrijven en overheden administratieve lasten en 
kosten. Het is belangrijk dat burgers en maatschappelijke 
organisaties zich verbonden voelen met Europa. Dat kan als 
ze zien dat de EU resultaten boekt die ertoe doen. En als ze 
kunnen volgen hoe de EU werkt. 

Samen staan we in Europa sterker. Er is meer dat ons 
verenigt dan dat ons scheidt. Dat geldt voor onze handel, 
ons milieu, ons klimaat, onze energie en, niet in de laatste 
plaats, onze vrede, veiligheid en welvaart. De Nederlandse 
traditie van overleg en samenwerking kan in Europa veel 
betekenen.

Migratie & internationale veiligheid 
Nederland zet in op een gezamenlijk grens-, asiel- en 
migratiebeleid. Aan de grenzen van de Europese Unie is 
het instabiel. Dat heeft gevolgen voor wat er binnen de 
Unie in de lidstaten gebeurt. Externe en interne veiligheid 
hebben alles met elkaar te maken en vragen om een 
samenhangende aanpak. 
De opvang van vluchtelingen in de regio en in Europa moet 
beter. Ook moeten de lidstaten lasten eerlijker verdelen 
en kijken naar manieren om migratiestromen beter te 
beheersen. Dat kan alleen als de lidstaten samen optrekken 
en zich ook richten op de oorzaken van deze crisis. 
Met een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dat 
Europese oplossingen ondersteunt, kan de EU de wereld om 
haar heen actief en verenigd tegemoet treden. 

Europa als innovator & banenmotor 
Nederland zet als EU-voorzitter nieuwe banen en innovatie 
in de economie voorop. Nu de Europese economie weer 
aantrekt hebben de Raad, de Commissie en het Europees 
Parlement een gedeelde verantwoordelijkheid om de 
opwaartse trend vast te houden. Topprioriteit blijft daarom 
een innovatieve Unie die zich richt op structurele groei 
en banen. Europa heeft de grootste interne markt ter 
wereld. Die markt moet durven inzetten op vernieuwing 
om nog sterker en concurrerender te worden. Daarvoor 
moeten lidstaten innovatieve ondernemers, diensten en 
sectoren stimuleren. Belemmeringen wegnemen en regels 
moderniseren en versimpelen, zodat ze echt wérken 
voor burgers en bedrijven, overal. En samen investeren 
in onderzoek. Nederland wil dat Europa toekomstvaste, 
evenwichtige handelsverdragen afsluit, maar ook 
werknemers beter beschermt tegen uitbuiting en oneerlijke 
concurrentie.

Kick Smeets / HH

Stabiele financiën & robuuste eurozone 
Nederland zet in op solide Europese financiën en een 
robuuste eurozone. Veel EU-lidstaten hebben stevig 
hervormd om een gezonde begroting te krijgen. Langzaam 
vinden ze de weg naar economisch herstel en stijgende 
werkgelegenheid. Het is belangrijk om dit werk voort 



te zetten; zo zorgen we voor gezonde begrotingen in 
moderne economieën. Gemaakte afspraken binnen de 
Europese Monetaire Unie moeten worden nagekomen, 
zodat we werken aan een sterke eurozone voor overheden, 
ondernemers én burgers. Nederland wil het EU-
voorzitterschap ook graag aangrijpen om de discussie aan te 
gaan over een nieuwe, hervormde meerjarenbegroting.

Toekomstgericht klimaat- & energiebeleid 
Nederland maakt zich sterk voor een samenhangende 
aanpak van vraagstukken rond klimaat, milieu en 
duurzaamheid. Hoe kan Europa economische doelen 
halen en verantwoord gebruik maken van grondstoffen 
en energiebronnen? Nederland benadrukt de samenhang 
tussen deze vragen en streeft naar een toekomstbestendig 
model van duurzame groei. Dit vraagt ook om een 
‘circulaire’ economie: een kringloop met verstandig gebruik 
én hergebruik van alle benodigde hulpmiddelen, inclusief 
afval. Nederland zet zich verder in voor de verwezenlijking 
van de ‘Sustainable Development Goals’ van de VN, voor 
een Europese Energie Unie en voor een toekomstgericht 
klimaatbeleid.

Raden en thema’s 
De Raad van de Europese Unie bestaat uit 10 
gespecialiseerde Raden van ministers. Iedere Raad bestrijkt 
een bepaald beleidsterrein en bestaat uit de ministers van de 
EU-lidstaten die daar in eigen land verantwoordelijk voor zijn. 
De voorzitter zet in elke Raad punten op de agenda.

• Raad Algemene Zaken 
• Raad Buitenlandse Zaken 
• Raad Economische en Financiële Zaken 
• Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid  
 en Consumentenzaken 

• Raad Concurrentievermogen 
• Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 
• Raad Landbouw en Visserij 
• Raad Milieu 
• Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport 
• Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie 
• Overige ministriële bijeenkomsten

De Raden komen regelmatig bij elkaar: 3 tot 12 keer per 
jaar. Ook leden van de Europese Commissie kunnen bij de 
vergaderingen zijn.

Welke ministers meepraten hangt af van het themagebied 
en de agenda. Wie de vergadering voorzit verschilt per 
onderwerp. Neem de Raad Werkgelegenheid, Sociaal 
beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken: minister 
Asscher is voorzitter als het over sociale zaken gaat, 
minister Schippers als volksgezondheid ter sprake komt.
Voor Buitenlandse Zaken is er een permanente voorzitter, 
de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlandse en 
veiligheidsbeleid. Ook de Europese Raad, waarin de 
regeringsleiders en staatshoofden bijeenkomen, heeft een 
vaste voorzitter: sinds 2014 is dit Donald Tusk.

Waar gebeurt het? 
Behalve in Brussel speelt het Nederlandse EU-
voorzitterschap zich vooral af in Amsterdam en Den Haag.

Bijeenkomsten 
De Europese ministers vergaderen in Brussel en 
Luxemburg. Nederland organiseert (informele) 
bijeenkomsten in eigen land. De ministers komen hiervoor 
naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ambtelijke 
vergaderingen zijn op het Marineterrein ernaast. Daaromheen 
is er een cultureel programma. De Europese Commissie 
en leden van het Europees Parlement leggen ook 
werkbezoeken af in Den Haag.



Bezoekerscentrum 
‘Een Unie die verbindt’ is een uitgangspunt van het 
Nederlandse EU-voorzitterschap. Het kabinet wil de 
actieve betrokkenheid van mensen en maatschappelijke 
organisaties bij de Europese Unie vergroten. Een van de 
concrete activiteiten hiervoor is een bezoekerscentrum 
op de voorzitterschapslocatie in Amsterdam. Hier komen 
bezoekers meer te weten over ontstaan en werking van 
de EU. Studenten en creatieven laten met fotografie, video 
en interactieve toepassingen zien hoe de EU ons dagelijks 
leven raakt. Wie wil kan een persoonlijke avatar maken en 
animatiefilms bekijken. Er zijn verrassende weetjes over EU-
landen te zien. Er is te volgen wat het voorzitterschap ‘doet’ 
op social media. En er is een overzicht van aankomende 
bijeenkomsten en evenementen. Het bezoekerscentrum 
gaat open in de eerste week van januari. Het is gevestigd 
in (en vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van) Pension 
Homeland. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te 
nemen.

Cultureel programma 
Nederland heeft een rijke kunst en cultuur. Daarom 
presenteren we als EU-voorzitter ook een cultureel 
programma: Europe by People.

©Europe by People  

Werk in uitvoering 
Europe by People laat zien hoe kunst, cultuur, samenleving 
en innovatie elkaar in Nederland ontmoeten. Een creatief en 
inspirerend voorbeeld voor het werk in uitvoering dat Europa 
is. Nederland heeft zich altijd gepresenteerd als een land 
dat met zelfvertrouwen en idealen de samenwerking zoekt. 
Het cultureel programma biedt burgers de mogelijkheid 
zich verbonden te voelen met elkaar, met het Nederlands 
voorzitterschap en met Europa.

Uitwisseling 
Een symbool hiervan is het programma-onderdeel ‘The Wall’ 
in Amsterdam. Dicht bij de EU-bijeenkomsten ontstaat een 
podium voor uitwisseling tussen ambtenaren, kunstenaars 
en publiek: iedereen kan meedoen en de politiek laat zich 
zien.

Speciale website 
Er zijn zes maanden lang ruim tweehonderd activiteiten in 
Nederland en Brussel.  

Meer informatie? Kijk op www.europebypeople.nl. 

Impressie van ‘The Wall’ ©La Bolleur  

EU Back to School: gastlessen over 
Europa 
Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap geven 
ambtenaren van verschillende ministeries en EU-instellingen 
interactieve gastlessen aan jongeren op middelbare en 
hogescholen en universiteiten. De lessen gaan niet over de 
instanties van de Europese Unie. Ze draaien om uitwisseling 
van ervaringen, meningen en ideeën over Europese 
onderwerpen. EU Back to School wil leerlingen bewust 
maken van de Europese Unie aan de hand van actuele 
thema’s. De scholieren en studenten worden uitgenodigd 
actief deel te nemen en met elkaar én de gastdocent in 
debat te gaan. Speciaal voor EU Back to School is een 
nieuwe methode ontwikkeld met actuele onderwerpen zoals 
vluchtelingen, veiligheid en jeugdwerkloosheid. De school 
bepaalt samen met de gastdocent het onderwerp van de les. 
Lees hoe EU Back to School werkt en vraag een gastles 
aan. Of bekijk de lesmodule over het EU-voorzitterschap van 
het Europees Parlement om leerlingen inhoudelijk voor te 
bereiden.Aan een gastles zijn geen kosten verbonden.

Meer info over het Nederlands voorzitterschap vindt u via:  
• www.eu2016.nl 
• Twitter – @EU2016NL 
 https://twitter.com/EU2016NL 
• YouTube – EU2016NL 
 https://www.youtube.com/channel/    
 UCAnfypd0o2jJj73n0XvlErg/about 
• Instagram – @EU2016NL 
 https://www.instagram.com/eu2016nl/ 
• Flickr – EU2016NL 
 https://www.flickr.com/photos/eu2016nl/





Nederlands 
voorzitterschap 
Europese Unie

1e helft 2016
Door de redactie van Europa Nu, 

parnter van het Montesquieu Instituut

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor 
de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie. Prioriteiten zijn: een strategische agenda 
voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door 
innovatieve groei en verbinding 
zoeken met maatschappelijke 
actoren.  

Tijdens het EU-voorzitterschap 
zit Nederland de vergaderingen 
van de Raad voor en wordt 
door Nederland het voortouw 
genomen bij onderhandelingen 
tussen de lidstaten onderling. 
Ook behartigt Nederland de 
belangen van de lidstaten bij onderhandelingen met de 
andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving.  

Nederland neemt het stokje over van Luxemburg en gaat 
nauw samenwerken in een trojka met Slowakije en Malta. 
Slowakije neemt op 1 juli 2016 het voorzitterschap over.

1. Prioriteiten Nederlands voorzitterschap
Nederland heeft voor het voorzitterschap drie prioriteiten 
opgesteld: een innovatieve Unie, een Unie die zich beperkt 
tot hoofdzaken en een Unie die verbindt. Kernwoorden 
hierbij zijn dienen, besparen en versoberen. 

Met deze prioriteiten sluit Nederland aan bij de vijf 
overkoepelende prioriteiten die de Europese Raad vorig jaar 
vaststelde in de strategische agenda. Deze prioriteiten zijn: 

• een Unie van banen, groei en concurrentievermogen 
• een Unie die alle burgers activeert en beschermt
• een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid
• een Unie van vrijheid, veiligheid en recht
• een Unie als sterke mondiale speler

Nederland was een van de voortrekkers bij de 
totstandkoming van deze prioriteiten. 

Innovatieve Unie
Topprioriteit voor het Nederlands voorzitterschap is het 
creëren van banen en het stimuleren van een innovatie 
economie. De EU moet durven inzetten op vernieuwing 
om hiermee haar economische en externe slagkracht te 
vergroten en haar concurrentievermogen in de wereld 
bevorderen. Om dit te bereiken wil Nederland onder meer de 
digitale markt versterken, belemmeringen voor innovatie in 
de interne markt wegnemen, nationale beleidshervormingen 
stimuleren, en inzetten op een Europese maatschappij die 



zichzelf uitdaagt en blijft vernieuwen. Een voorbeeld van 
innovatie dat Nederland tijdens het voorzitterschap op de 
agenda wil zetten is de zelfrijdende auto. 

Unie van hoofdzaken
Als voorzitter wil Nederland zich hard maken voor een 
Europese Unie die zich echt tot hoofdzaken beperkt. Wet- en 
regelgeving moet beter, eenvoudiger en makkelijk uitvoerbaar 
zijn en administratieve lasten en kosten moeten verminderd 
worden. Hierdoor zullen administratieve lasten en kosten 
voor burgers, het midden- en kleinbedrijf en overheden 
worden teruggedrongen. 

In lijn met het richten op hoofdzaken wordt het 
voorzitterschap sober. Dit bevestigde minister Koenders. 
Het overgrote deel van de vergaderingen zal plaatsvinden 
in het ‘Europagebouw’ op het marineterrein in Amsterdam, 
de bijeenkomsten van ministers zullen plaatsvinden in het 
Scheepsvaartmuseum. De kosten zijn begroot op 46 miljoen 
euro en dus veel minder dan de 96 miljoen euro tijdens het 
laatste Nederlands voorzitterschap. Volgens Koenders is 
soberheid gepast, gezien de bezuinigingen van de afgelopen 
jaren.

Verbindende Unie
De derde prioriteit van het Nederlands voorzitterschap is een 
Europa waar de belangen van burgers en maatschappelijke 
organisaties voorop staan en actief bij het beleid betrokken 
worden. Het versterken van de democratische legitimiteit 
komt tijdens het voorzitterschap uitvoerig aan bod. 
Nederland wil de samenwerking tussen de nationale 
parlementen onderling en tussen de nationale parlementen 
en de Europese instellingen versterken. Voor Nederland is 
het belangrijk dat de EU transparanter en beter volgens de 
participerende democratie gaat opereren. 

Hiernaast wil Nederland het draagvlak voor de EU versterken 
door resultaten te boeken die voor burgers daadwerkelijk 
belangrijk zijn. 

Parlementaire activiteiten
Op 24 november hebben de Eerste en Tweede 
Kamervoorzitters een toelichting gegeven op de 
interparlementaire conferenties die tijdens het Nederlands 
EU-voorzitterschap worden georganiseerd. Vervolgens is 
er een speciale website gelanceerd voor de parlementaire 
activiteiten tijdens het EU-voorzitterschap.

2.  De rol en speelruimte van Nederland als 
voorzitter

Een land dat voorzitter is van de Europese Unie leidt de 
vergaderingen van de Raad van de Europese Unie - kortweg 
de Raad. Het land heeft vooral een coördinerende en 
controlerende rol als voorzitter en dient tijdens de rol als 
voorzitter in de (raads-)vergaderingen zo neutraal mogelijk 
te blijven. Vooral sinds het Verdrag van Lissabon zijn in het 
roulerend voorzitterschap het smeden van compromissen 
tussen de lidstaten en de instituties, en het verder brengen 
van lopende wetgevende dossiers belangrijker geworden. 

De voorzittende lidstaat kan proberen eigen accenten te 
leggen en vraagstukken die voor dat land van belang zijn 
meer aandacht geven. Op veel andere werkzaamheden 
heeft de voorzittende land weinig invloed. Nederland 
zal verantwoordelijk zijn voor het overnemen en verder 
afhandelen van alle lopende dossiers van het vorige 
voorzitterschap. Lang niet alle dossiers zullen tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap worden afgerond, evenmin als 
nieuwe voorstellen die begin 2016 zullen worden gelanceerd.

Toch betekent dit niet dat Nederland geen prioriteitenlijst 
mag hebben tijdens het voorzitterschap. Het land 
dat voorzitter is mag namelijk voor een groot deel 
bepalen welke onderwerpen worden besproken tijdens 
Raadsvergaderingen, en de discussie beginnen over 
de langere termijn met het organiseren van thematische 
conferenties. Hierdoor kan Nederland dus wel een 
bepaalde draai geven aan het voorzitterschap waarbij het 
een neutrale en coördinerende rol kan behouden tijdens 
Raadsvergaderingen, en tegelijkertijd die onderwerpen aan 
de orde stelt die bestempeld zijn als prioriteiten door de 
Nederlandse regering.

Dit gebeurt wel in goed overleg met Slowakije en Malta - de 
twee landen waarmee Nederland het trio-voorzitterschap 
(ook bekend als de Trojka) deelt over een periode van 
18 maanden. Hierdoor kunnen niet afgeronde zaken na 
zes maanden Nederlands voorzitterschap verder worden 
afgerond door de twee volgende voorzitterschappen. 
Zo wordt de bijdrage van een voorzitterschap soms pas 
achteraf in volle omvang duidelijk. 

Daarnaast zal flexibel en doortastend optreden in geval 
van onverwachte (crisis-)situaties bepalend zijn voor het 
succes van een voorzitterschap. Enkele voorbeelden van 
onvoorziene gebeurtenissen die een stempel drukten op de 
voorzitterschappen van de afgelopen jaren zijn de schok in 
het financiële systeem, de burgeroorlog in Syrië en de crisis 
in Oekraïne.



Premier Rutte gaf al aan dat ook Nederland te maken 
krijgt met twee gevoelige politieke vraagstukken, namelijk 
de aanpak van terrorisme en de migratiecrisis. Ook zei hij 
dat Nederland kiest voor pragmatiek en niet voor grote 
visies. Verder komt er nadruk te liggen op de uitvoering van 
afspraken en het verstevigen van de interne markt.

Voor de indruk die Nederland achterlaat bij de politieke en 
ambtelijke bezoekers tijdens het voorzitterschap is ten slotte 
ook goede praktische organisatie en logistiek van belang.

3.  Wie zijn betrokken bij het Nederlands 
voorzitterschap?

De verantwoordelijkheid voor het voorzitterschap van 
de Europese Unie ligt niet bij één persoon binnen de 
Raad. Er zijn in totaal tien Raadsformaties waarbij één of 
meerdere personen de rol van voorzitter op zich nemen 
tijdens het Nederlands voorzitterschap. Een uitzondering 
hierop is de Raad van Buitenlandse Zaken waarin een 
permanente voorzitter de ministerraad voorzit: de Hoge 
vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid. 
De vertegenwoordiging voor de Raadsformaties is vaak 
afhankelijk van de onderwerpen die worden besproken 
en het belang van deze onderwerpen. Hierdoor kan er 
een wisseling zijn van de voorzitter tijdens verschillende 
Raadsvergaderingen. Zo zal dr. L.F. (Lodewijk) Asscher de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken voorzitten als het over sociale zaken 
gaat, terwijl drs. E.I. (Edith) Schippers  die rol vervult als er 
over volksgezondheid wordt gesproken.
 

Raadsformatie         Voorzitter

Raad Algemene Zakendrs. 

Raad Buitenlandse Zaken 

Raad Concurrentievermogen 
(Interne Markt, Industrie, 
Onderzoek en Ruimtevaart)
 
Raad Economische en 
Financiële zaken 
(Ecofin-Raad)

Raad Justitie en 
Binnenlandse 
Zaken (JBZ-Raad)

Raad Landbouw 
en Visserij
 
Raad Milieu

Raad Onderwijs, 
Jeugdzaken, Cultuur 
en Sport
 
Raad Vervoer, 
Telecommunicatie 
en Energie
 

Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal beleid, 
Volksgezondheid 
en Consumentenzaken
 

Het voorzitterschap van de Europese Unie is niet alleen een 
uitvoerende taak voor ministers en staatssecretarissen in de 
verschillende Raadsformaties. Naast het feit dat ministers 
of staatssecretarissen altijd een hoge ambtenaar aan hun 
zijde hebben die goed op de hoogte is van het onderwerp 
dat wordt besproken, zijn er ook andere belangrijke 
bestuurslagen waar het Nederlands voorzitterschap een 
grote rol speelt. Zo is er een belangrijke rol weggelegd voor 
de Nederlandse Permanente Vertegenwoordigers in het 
Comité van Permanente Vertegenwoordigers, of kortweg 
Coreper. 

A.G. (Bert) Koenders 

dr. F. (Federica) Mogherini (De 
Hoge vertegenwoordiger voor het 
Buitenlands en veiligheidsbeleid)

H.G.J. (Henk) Kamp 
drs. S. (Sander) Dekker 

ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

mr. G.A. (Ard) van der Steur
dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

S.A.M. (Sharon) Dijksma

dr. M. (Jet) Bussemaker
drs. M.J. (Martin) van Rijn
drs. S. (Sander) Dekker

drs. M.H. (Melanie) Schultz 
van Haegen-Maas Geesteranus
H.G.J. (Henk) Kamp 
ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

dr. L.F. (Lodewijk) Asscher
drs. E.I. (Edith) Schippers
dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
H.G.J. (Henk) Kamp



Elke lidstaat heeft een permanente vertegenwoordiger bij 
de Europese Unie met de rang van ambassadeur. De 28 
permanente vertegenwoordigers samen vormen het Coreper. 
Het Coreper bestaat uit twee onderdelen: Coreper I en 
Coreper II. De twee comités worden ieder ondersteund door 
hun eigen groep van (assistent-)ambassadeurs: de groep 
Mertens voor Coreper I en de groep Antici voor Coreper II . 
 
Coreper II
Dhr. Pieter de Gooijer
Permanent Vertegenwoordiger

Coreper I 
Dhr. Wepke Kingma
Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger

Pieter de Gooijer en Wepke Kingma worden ook 
ondersteund door een grote groep ambtenaren binnen 
de permanente vertegenwoordiging, met ieder hun eigen 
beleidsterrein. 

Onder de bestuurslaag van Coreper I en II zitten de 
Raadswerkgroepen. Sommige groepen hebben een 
permanente positie en sommige groepen worden tijdelijk 
opgericht. De werkgroepen bestaan uit ambtenaren 
en experts uit de EU-lidstaten die het (technische) 
voorbereidende werk doen voor Coreper. Tijdens het 
Nederlands voorzitterschap zal Nederland in een aantal van 
deze groepen voorzitter zijn, maar er zijn ook een aantal 
groepen die een vaste voorzitter hebben. Over het algemeen 
zal de rol van het voorzitterschap hier minder van invloed zijn 
dan in Coreper of tijdens de Raadsvergaderingen.

4.  Geplande conferenties & bijeenkomsten 
per beleidsterrein

Anders dan voorheen kiest het kabinet er voor om de 
conferenties, seminars, en andere bijeenkomsten van het 
Nederlands voorzitterschap 2016 hoofdzakelijk in één plaats 
te organiseren op twee naast elkaar gelegen locaties. Een 
vaste locatie snijdt in de kosten, en naast het kostenvoordeel 
is één locatie ook gemakkelijker voor de gasten, tolken, 
journalisten en de organisatie die niet telkens hoeven te 
verhuizen. 

De centrale locatie voor alle ambtelijke vergaderingen is het 
Marine Etablissement in Amsterdam. Er zullen ongeveer 
150 ambtelijke evenementen plaatsvinden tijdens het 
Nederlands voorzitterschap. De (informele) ministeriële raden 
(ongeveer 10 tot 13) zullen plaatsvinden in het naastgelegen 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.  Toch zullen sommige 
bijeenkomsten ook nog elders worden gehouden, zoals 

bijvoorbeeld bij de Europese instituties in Brussel waar ook 
de Raadsvergaderingen plaatsvinden.

5. Interparlementaire conferenties
De Eerste en de Tweede Kamer willen beide een belangrijke 
rol spelen tijdens het voorzitterschap. De parlementaire 
dimensie staat los van de prioriteiten van de regering. 
Het hoofddoel van het parlement is om de parlementaire 
controle in de EU te vergroten. Beide Kamers van de Staten-
Generaal gaan samen in ieder geval zes interparlementaire 
conferenties organiseren. Vier daarvan zijn terugkerende 
bijeenkomsten die ieder half jaar plaatsvinden en door het 
voorzittend parlement georganiseerd worden:
1.  de vergadering van de voorzitters van de commissies voor 

Europese Zaken (COSAC Voorzittersbijeenkomst)
 2.  de reguliere vergadering van de commissies voor 

Europese Zaken van de parlementen in Europa (plenaire 
COSAC)

3.  de interparlementaire conferentie over het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid  

4.  de interparlementaire conferentie in het kader van het 
Begrotingspact (de zogenaamde Artikel 13-conferentie)

De andere twee conferenties gaan over energie, inclusief 
aspecten van innovatie met daarbij bijzondere aandacht voor 
circulaire economie, en over mensenhandel. Mogelijk wordt 
er nog een derde themaconferentie georganiseerd.

6.  Eerdere Nederlandse 
Voorzitterschappen

Nederland is voor de twaalfde keer voorzitter. Het 
Nederlandse voorzitterschap heeft de Europese Unie door 
de jaren heen diverse mijlpalen opgeleverd. De laatste vier 
voorzitterschappen mondden uit in:
• de Europese Akte (1986)
• het Verdrag van Maastricht (1992)
• het Verdrag van Amsterdam (1997)
•  opening toetredingsonderhandelingen voor lidmaatschap 

van Turkije tot de Europese Unie (2004)
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Staat van de 
Europese 

Unie 2015 – 
Voorzitter-

schapseditie
De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk 

waarin het kabinet vanuit een Nederlands perspectief 
terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de 

Europese Unie van het afgelopen jaar én waarin het 
kabinet een visie presenteert op de Europese Unie en 

de Europese agenda van het komende jaar. 

Bron: Rijksoverheid.nl

Inleiding
De Europese Unie ondergaat zware beproevingen. De 
toestroom van mensen op de vlucht voor oorlog en onder-
drukking is groot. Aan de oostgrens lijkt de geopolitiek terug 
van weggeweest en binnen de EU ligt fragmentatie op de 
loer. Terreuraanslagen worden gepleegd op onze manier van 
leven, bedoeld om angst te zaaien en onze samenlevingen 
tegen elkaar uit te spelen. Gemakkelijke, snelle antwoorden 
op deze vraagstukken zijn er niet. Als aankomend voorzitter 
van de Raad staat Nederland voor de belangrijke taak de 
EU, juist in deze woelige tijden, te helpen tot gezamenlijke 
oplossingen te komen. Eendracht en slagkracht zijn nodig op 
alle niveaus. Een belangrijk fundament hiervoor ligt in de ef-
fectieve combinatie van Europese en nationale maatregelen.
Aan de vooravond van het eerste Nederlandse EU-voorzitter-
schap in twaalf jaar blikt het kabinet graag met u vooruit naar 
de uitdagingen waar de Europese Unie voor staat. Welke 
opgaven en dilemma’s komen op ons pad, in welke context 
vindt het voorzitterschap plaats en wat zijn hierbij de positie, 
rol en inzet van Nederland? De focus op het komende half 
jaar geeft deze editie van de Staat van de Unie een bijzonder 
karakter. Als voorzitter is de relatie tot de instellingen en de 
overige lidstaten immers effectief anders. Er wordt expliciet 
naar Nederland gekeken voor verbinding, voor stuurmans-
kunst en als hoeder van het collectieve Europese belang; 
een rol waar het kabinet samen met u al geruime tijd naartoe 
werkt. Dit stuk staat dan ook niet op zich. Het dient te wor-
den bezien in samenhang met en in aanvulling op de Staat 
van de Unie die uw Kamer op 23 februari van dit jaar toeging 
en de opeenvolgende Kamerbrieven over de inhoudelijke 
voorbereiding van het EUvoorzitterschap, in het bijzonder 
de brief van 28 januari jl. De belangen waar het kabinet zich 
sinds zijn aantreden in EU-verband sterk voor maakt, zijn in 
de komende periode niet wezenlijk anders. De context is dat 
wel. Het kabinet zet zich ervoor in bestaande ambities ook 
in aanloop naar en gedurende het EU-voorzitterschap na te 
streven, op een manier die past bij de rol van het roulerend
voorzitterschap.
Deze Staat van de Unie is als volgt opgebouwd: het eerste 
deel gaat in op de context waarin het Nederlandse EU-voor-
zitterschap plaatsvindt en geeft een analyse van de voor-
naamste uitdagingen voor de Unie. In dit deel wordt ook 
stilgestaan bij de uitgangspunten die Nederland tijdens het
voorzitterschap zal hanteren en die in eerdere Kamerbrieven 
aan de orde gekomen zijn: een focus op hoofdzaken, inno-
vatieve groei en banen, en verbinding. Bijzondere aandacht 
gaat vervolgens uit naar de eisen die de rol van roulerend 
voorzitter aan Nederland stelt. Het tweede deel geeft een 
overzicht van de belangrijkste dossiers die de komende pe-
riode in de diverse Raadsformaties spelen. Het kabinet gaat 
daarbij nader in op de concrete inzet en activiteiten tijdens 



het Nederlandse EUvoorzitterschap. 
De gebruikelijke kabinetsappreciatie van het Commissie-
werkprogramma voor het komende jaar, dat de Commissie 
op 27 oktober jl. presenteerde, is in het tweede deel ver-
werkt.

Eerste belangrijke stappen naar 
eendracht en slagkracht zijn gezet
De huidige uitdagingen vragen om effectieve besluitvorming 
en breed gedragen oplossingen. In veel gevallen zijn ver-
schillende, onderling samenhangende maatregelen nodig, 
op zowel de korte als de langere termijn. Dit is allerminst 
eenvoudig, maar als EU-lidstaten de handen ineen slaan en
gezamenlijk de politieke wil tonen om uit te stijgen boven 
deelbelangen, dan is de slagkracht van de Unie groot. Dit is 
geen zaak van lang vervlogen tijden: ook de afgelopen jaren 
bleken lidstaten en instellingen, onder druk van diverse crisis-
situaties en op verschillende terreinen, in staat noodzakelijke
veranderingen van binnenuit in gang te zetten. Samen zijn wij 
niet geringe uitdagingen aangegaan en een weg ingeslagen 
met meer aandacht voor hoofdzaken en de grondvesten van 
de Unie.
Een eerste voorbeeld hiervan is Strategische Agenda, die de 
Europese Raad in juni 2014 heeft vastgesteld. De Europese 
Raad heeft hiermee duidelijk richting en invulling gegeven 
aan het principe van een Unie die zich concentreert op 
hoofdzaken: nationaal wat kan, Europees wat moet. In dit
document hebben de lidstaten gezamenlijk de belangrijkste 
prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd; niet minder 
maar ook niet meer. De sterk aan de Strategische Agenda 
verwante politieke richtsnoeren van de Commissie geven 
blijk van een intensievere samenwerking tussen de instel-
lingen en verankeren de prioriteiten en principes in het hart 
van het Europese bestuur. Met deze nieuwe en hernieuwde 
uitgangspunten als leidraad, is de Commissie vervolgens 
voortvarend aan de slag gegaan.
In het verlengde hiervan hebben EU-lidstaten en instellingen 
laten zien dat zij de ontstane tendens naar te rigide regelge-
ving willen tegengaan. Op diverse terreinen zet de Commis-
sie concrete stappen naar kwalitatief betere EU-regelgeving. 
Er is een scherpere focus op die terreinen waar de EU
daadwerkelijk meerwaarde biedt en er is meer aandacht voor 
het terugdringen van regeldruk en het efficiënter verwezenlij-
ken van beleidsdoelen. Dit is essentieel voor het maatschap-
pelijk draagvlak, de implementatie en de naleving van Euro-
pese afspraken. Bij een juiste toepassing draagt deze insteek
tegelijk bij aan een degelijk en vlot verloop van wetgevende 
trajecten en aan voldoende nationale beleidsvrijheid en eco-
nomische bewegingsruimte.
Een ander voorbeeld van Europese eenheid en slagkracht 
ligt op economisch en monetair terrein. De EU heeft een 

diepe crisis doorstaan en is daar sterker uit gekomen. Weef-
fouten in de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn en 
worden hersteld. Bovendien zijn belangrijke stappen gezet 
om de eurozone en de bredere Unie zo in te richten dat 
gezamenlijke afspraken worden nagekomen én innovatieve 
groei wordt gestimuleerd. Zo is er de inwerkingtreding van 
de Bankenunie die bijdraagt aan verdere versterking van de 
EMU en de interne markt, via de bevordering van een gelijker
speelveld tussen Europese banken en het terugdringen van 
(grensoverschrijdende) systeem- en besmettingsrisico’s. 
Deze zomer is verder, door intensief gezamenlijk Europees 
optreden, met Griekenland een substantieel hervormingspro-
gramma overeengekomen. Daarmee is een mogelijk Grieks 
uittreden uit de eurozone voorkomen en zijn de eenheid en 
stabiliteit binnen de eurozone bewaard gebleven. Voor Ne-
derland staat voorop dat Griekenland zich aan de gemaakte 
afspraken moet houden. Het nieuwe steunpakket is daartoe 
geflankeerd door scherpe maatregelen die gericht zijn op het 
op orde brengen van de overheidsfinanciën, stabiliteit van de 
financiële sector en structurele hervorming van de economie. 
Het kabinet heeft vertrouwen in de toekomst, maar zal uiter-
aard nauwlettend toezien op de strikte naleving en uitvoering 
van de afspraken die met Griekenland zijn gemaakt. Een 
andere belangrijke ontwikkeling op financieel-economisch 
vlak is de instelling van het Europees Fonds voor Strategi-
sche Investeringen, dat in het leven is geroepen om groei 
te stimuleren. Een eerste set projecten heeft al financiering 
toegewezen gekregen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de nieuwe accenten 
die EU-breed zijn gezet. Het begin van een kentering in het 
Europees bestuur, waaraan ook Nederland – vanaf de natio-
naal uitgevoerde subsidiariteitsexercitie, het daarop volgende 
seminar in de winter van 2014 en de niet aflatende oproep 
tot aandacht voor hoofdzaken, een betere balans tussen de 
instellingen en de zoektocht naar verbinding – een belangrij-
ke impuls heeft weten te geven.Het kabinet draagt er tijdens 
het voorzitterschap graag aan bij deze ingeslagen weg voort 
te zetten.
De geschetste (institutionele) ontwikkelingen laten niet enkel 
zien dat de EU in staat is tot verandering van binnenuit, maar 
geven de Europese Unie ook handvatten om effectiever om 
te gaan met verdere, eveneens zeer complexe, uitdagingen.

Noodzaak tot Europese samenwerking, 
solidariteit en verantwoordelijkheid
Een aantal uitdagingen waar de EU voor staat vraagt om 
gezamenlijke antwoorden. De ring van instabiliteit rond de 
Europese Unie heeft grote gevolgen voor de wereld om ons 
heen. Ook binnen de grenzen van de Unie zijn de gevolgen 
steeds meer voelbaar. Lidstaten worstelen met de opvang 
van grote aantallen mensen op zoek naar een veilig heenko-



men of betere economische omstandigheden.
De migratiecrisis vergt tevens een herdefinitie van de samen-
werking met sleutelpartners als Turkije en Afrikaanse landen 
van herkomst en transit van migranten. Terroristische dreigin-
gen en aanslagen in onder meer Parijs en Brussel en in aan 
de EU grenzende landen, zoals in Ankara, leggen druk op
onze samenlevingen. In het oosten daagt Rusland het vei-
ligheidssysteem uit en lopen de gemoederen op. In reactie 
gaan stemmen op de spreekwoordelijke luiken dicht te doen, 
letterlijk de grenzen te sluiten, of zelfs een ‘illiberal democra-
cy’ na te streven. Juist in deze tijden is het van belang het 
hoofd koel te houden, legitieme zorgen te erkennen, en met 
alle 28 lidstaten samen op te trekken om problemen effectief 
te kunnen aanpakken en Europa beter te laten functioneren.
Externe en interne veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verweven, zoals onlangs dramatisch geïllustreerd door de 
aanslagen in Parijs. Dat geldt evenzeer voor de wijze waarop 
we die veiligheid borgen. De EU is gevestigd op de funda-
mentele waarden van vrijheid, democratie, rechtsstatelijk-
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het is zeker vanuit die 
optiek onaanvaardbaar dat mensen, op de vlucht voor oor-
log of vervolging, gedwongen zijn hun leven en dat van hun 
kinderen in de handen van mensensmokkelaars te leggen. 
De toestroom van vluchtelingen die via de buitengrenzen 
verder de Unie intrekken, zet het vrij verkeer van personen 
binnen de EU onder druk en vraagt om herbezinning op 
het Dublin-systeem. Dit geldt des te meer omdat niet alle 
lidstaten dezelfde effecten ervaren en verschillend denken 
over het vermijden van de negatieve gevolgen van de vluch-
telingenstroom. De zich snel opvolgende ontwikkelingen in 
de migratiecrisis zullen veel aandacht vergen van het Neder-
landse voorzitterschap. Het pakket aan maatregelen dat de 
afgelopen maanden is geformuleerd, onder andere op het 
gebied van een verdeling van asielzoekers en vluchtelingen 
en een effectief terugkeerbeleid, zal nadere uitwerking en 
implementatie vergen, terwijl tegelijkertijd voortvarend zal
worden ingezet op een geïntegreerde, middellangetermijnvi-
sie. De afspraken met Turkije in het kader van het EU-Turkije 
actieplan en de uitkomsten van de Valletta-Top met Afrikaan-
se landen bieden hiervoor een basis. Daarnaast zijn er ook 
resultaten nodig ten aanzien van de bewaking van de
buitengrenzen en het functioneren van het Dublin-systeem 
en de Schengenzone. Succes is bij dit alles geen gegeven. 
Diverse centrifugale krachten, versterkt door een gebrek aan
onderling vertrouwen, bemoeilijken soms het vinden van 
concrete, coherente oplossingen. De eurocrisis liet een 
tegenstelling zien tussen meer en minder hervormingsge-
zinde lidstaten en ook de huidige vluchtelingencrisis brengt 
verschillen in belang en opstelling aan het licht. Dit alles zorgt 
voor toegenomen wrijving tussen lidstaten. Opvattingen kun-
nen verschillen over de interpretatie van fundamentele ge-

meenschappelijke waarden. In het Verenigd Koninkrijk woedt 
intussen het debat over de voors en tegens van EU-lidmaat-
schap van de EU. Op 10 november jl. zette premier Came-
ron in een brief in algemene bewoordingen de Britse wensen 
voor EU-hervorming nader uiteen. Meer details zullen naar 
verwachting op korte termijn duidelijk worden. De weerslag 
hiervan op het Nederlandse voorzitterschap is vooralsnog 
moeilijk in te schatten. Deze hangt mede af van het verloop 
van de besprekingen en van de uiteindelijke timing van het 
referendum – dat voor het eerst zal gaan over de vraag of 
een lidstaat de Unie zal gaan verlaten. Een concrete datum 
zal pas worden vastgesteld na afronding van de bespre-
kingen, die primair onder toezicht van de Voorzitter van de 
Europese Raad zullen plaatsvinden. Het kabinet acht het van 
strategisch belang dat het VK lid blijft van de EU. Dit vraag 
om een constructieve dialoog die leidt tot een uitkomst die 
uiteindelijk alle lidstaten en de EU als geheel ten goede moet 
komen. Met meer dan 500 miljoen burgers en meer dan 25 
miljoen bedrijven1 die afhankelijk zijn van goed bestuur van 
overheden valt of staat onze Unie bij onderlinge rechtsgelijk-
heid en rechtszekerheid. De crisisstemming in de EU mag 
geen ‘verdeel en heers’ politiek van buiten uitlokken.
Bovengenoemde uitdagingen tonen de noodzaak van Euro-
pese samenwerking boven Alleingang. EU lidstaten kunnen 
het zich in deze verbonden wereld niet veroorloven zich naar 
binnen te keren.
Tegelijkertijd stelt dit ook eisen aan de wijze waarop Europa 
functioneert, in lijn met de inzet van Nederland waarin een 
focus op hoofdzaken en een betere werking van de instellin-
gen centraal staat.

Uitgangspunten en inzet tijdens het 
voorzitterschap
De Unie waarin 28 lidstaten zijn verenigd is niet perfect, maar 
biedt essentiële instrumenten om de huidige uitdagingen  
zet hoofd te bieden. Tegen deze achtergrond is het kabinet 
vastberaden zich te blijven richten op het versterken en beter 
functioneren van de EU. Tijdens het voorzitterschap staan
daarbij de volgende drie uitgangspunten voorop: een Unie 
die zich richt op hoofdzaken, een Unie die innovatieve groei 
en banen schept en een Unie die verbinding aangaat met 
maatschappelijke actoren.
De focus op hoofdzaken betekent dat de Europese Unie 
zich moet richten op wat belangrijk is voor haar burgers en 
bedrijven. Concreet betekent dit zoeken naar oplossingen 
voor de grootste uitdagingen van deze tijd zoals geschetst in 
de Strategische Agenda van de Europese Raad. Nederland
zal zich tijdens het voorzitterschap inzetten om de Raad op 
koers te houden bij de uitvoering van deze agenda. Het kabi-
net zet binnen de bovengenoemde kaders in op de volgende 
beleidsprioriteiten:



1. Europa als innovator en banenmotor
2.  een integrale aanpak van migratie en internationale veilig-

heid
3.  solide en toekomstbestendige Europese financiën en een 

robuuste Eurozone, en
4. een vooruitblikkend klimaat- en energiebeleid.

Onder druk van de crisis is die eerste dimensie, de rol van 
de EU als innovator en banenmotor van Europa, uit zicht 
geraakt. Absolute troef in dat kader is de interne markt, de 
grootste ter wereld, die als stuwende kracht van de Euro-
pese samenwerking alle lidstaten verbindt. Nu de Europese 
economie weer aantrekt, hebben de Raad en zijn leden, de 
Commissie en het Europees Parlement een (grote) gedeelde 
verantwoordelijkheid om de opwaartse trend vast te houden. 
Het creëren van structurele, innovatieve groei en banen blijft 
daarom topprioriteit binnen de Unie.
Dit betekent bestaande afspraken in álle lidstaten uitvoeren, 
innovatief ondernemerschap stimuleren, nieuwe diensten en 
sectoren met veel potentieel versterken, gezamenlijk investe-
ren in onderzoek, en toekomstbestendige, evenwichtige han-
delsverdragen met derde landen afsluiten. Het uitwerken van
de Digitale Interne Markt Strategie en de Interne Markt Stra-
tegie voor Goederen en Diensten in concrete voorstellen zijn 
belangrijk bij het bevorderen van innovatie in de gehele eco-
nomie. Bedrijven moeten de ruimte krijgen te innoveren en 
banen te scheppen. Op het terrein van kennis en innovatie
zijn synergievoordelen te behalen door in EU-verband ge-
zamenlijk te investeren in grensoverschrijdende samenwer-
king en concurrentie. Dat levert innovatieve groei, banen en 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op. Voor een 
krachtige economie, tot slot is modern en hoogstaand on-
derwijs in de lidstaten onmisbaar, aangezien deze bijdragen 
aan voor de toekomst noodzakelijke vaardigheden.
Tegelijkertijd moet de Europese Unie met volle vaart door-
gaan om modernere, simpelere en waar mogelijk minder 
Europese regelgeving echt voor burgers en ondernemers te 
laten werken. Onnodig ingewikkelde regels moeten worden 
vereenvoudigd, administratieve lasten verlaagd en de impact 
van wet- en regelgeving tegen het licht gehouden zodat deze 
innovatie niet in de weg staat. Innovatieve groei en banen 
betekenen ook: banen van goede kwaliteit. Vrij verkeer van 
goederen en diensten kan niet los worden gezien van vrij 
verkeer van werknemers: economische vrijheden mogen niet 
worden misbruikt om met schijnconstructies kostenvoorde-
len te behalen ten koste van werknemers. Een betere be-
scherming van mobiele werknemers versterkt de fundamen-
tele vrijheid van verkeer van werknemers binnen de Unie.
De tweede prioriteit is actueel. Extra aandacht voor de 
integrale aanpak van migratie en internationale veiligheid 
is noodzakelijk gezien de fundamentele veranderingen de 

afgelopen vijf jaar in de nabije omgeving van de EU. De 
toegenomen instroom van mensen op zoek naar een veilig 
toevluchtsoord maakt overduidelijk dat een gezamenlijk 
grens-, asiel- en migratiebeleid nodig is. Lidstaten hebben 
een gedeelde verantwoordelijkheid hun capaciteiten aan 
te wenden om het menselijk leed als gevolg van oorlog en 
armoede te helpen verzachten en migratiestromen beter te 
beheersen. Het kabinet heeft in zijn brief van 8 september 
een lange termijn perspectief uiteengezet en een tussenfase 
om de migratie crisis het hoofd te bieden2. De migratiecrisis 
brengt verschillende mankementen aan het licht in de Eu-
ropese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en vraagt om 
actie. Het gaat er nu om de directe opvang van vluchtelingen 
in Europa en in de regio te verbeteren en de lasten eerlijker te
verdelen. Wanneer goede afspraken zijn gemaakt met derde 
landen over een veilige opvang en hervestiging een reële 
mogelijkheid is, kunnen vluchtelingen op veilige derde landen 
gronden worden afgewezen, op basis van de huidige inter-
nationaal- en Europeesrechtelijke kaders.
We moeten onze aandacht zeker ook richten op de oor-
zaken van deze crisis. De EU kan het zich niet veroorloven 
zich terug te trekken. Met een gezamenlijk buitenlands- en 
veiligheidsbeleid dat Europese oplossingen ondersteunt, kan 
de EU de wereld om haar heen actief en verenigd tegemoet 
treden. Voor een effectieve aanpak van deze crisis is geïnte-
greerd beleid nodig dat een antwoord geeft op problemen 
binnen en buiten de EU. Het kabinet is erop gebrand in 
aanloop naar en zeker ook tijdens het Nederlandse EU-voor-
zitterschap bij te dragen aan de spoedige uitwerking en 
implementatie van het door de Commissie gepresenteerde 
migratiepakket, alsook aan de spoedige afronding van de
strategische herziening van het EU-buitenlands en veilig-
heidsbeleid.

De derde prioriteit betreft de inzet van het kabinet op solide 
Europese financiën en een robuuste eurozone. Na een diepe 
crisis is het herstel ingezet. Structurele hervormingen en 
gezond begrotingsbeleid werpen hun vruchten af en veel lid-
staten vinden langzaam de weg naar economisch herstel en 
stijgende werkgelegenheid. Deze groei wordt verder onder-
steund door verbeterde mondiale omstandigheden, waaron-
der de lage olieprijs, en het aanjagen van investeringen via 
onder andere het EFSI. Echter, de stagnerende groei in op-
komende markten als China en Brazilië vormt een risico voor 
deze positieve trend. Het vergt blijvende aandacht lidstaten 
terug te brengen op een pad naar structurele economische 
groei en de stabiliteit binnen de EMU te bewaren. 

1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 
2  Kamerbrief inzake Europese asielproblematiek d.d. 8 sep-
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Daarom moeten de lidstaten van de EU doorgaan met struc-
turele hervormingen en de coördinatie van economisch be-
leid. Op die manier zorgen we voor gezonde begrotingen in 
moderne economieën. Gemaakte afspraken binnen de EMU 
moeten worden nagekomen, zodat we werken aan een ster-
ke eurozone voor overheden, ondernemers én burgers. Het 
belang dat het kabinet hecht aan solide Europese financiën
strekt zich tot slot ook uit naar de Europese meerjarenbegro-
ting. Het kabinet gebruikt daarom het voorzitterschap om de 
discussie te starten over een nieuwe, hervormde meerjaren-
begroting.
Ten vierde zal Nederland tijdens het EU-voorzitterschap be-
vorderen dat vraagstukken op het gebied van klimaat, milieu 
en duurzaamheid in nauwe samenhang worden bezien. 
Economische doelstellingen en een verantwoord gebruik van 
grondstoffen en energiebronnen komen zo samen in een
toekomstbestendig model van duurzame groei. De EU kan 
dit aanjagen door innovatieve sectoren te stimuleren die 
bijdragen aan een transitie naar een circulaire economie 
met duurzaam gebruik van grondstoffen. Dit sluit aan bij het 
voornemen van de Commissie om in 2016 een voorstel te 
presenteren voor het verwezenlijken van de Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) binnen en buiten de Europese Unie. 
Dit voorstel heeft betrekking op zowel de economische en 
sociale aspecten van duurzame groei als de milieudimensie 
daarvan en zal dan ook in meerdere Raadsformaties worden
besproken. In het kader van de vierde prioriteit zal Neder-
land zich sterk inzetten voor de totstandkoming van een 
Europese Energie Unie: een versterking van de energievoor-
ziening, een interne energiemarkt, het verminderen van de 
energieafhankelijkheid van de EU, aanjagen van onderzoek 
en innovatie op het gebied van hernieuwbare energie en een 
toekomstbestendig klimaatbeleid. De uitkomsten van de 21e 
Conference of the Parties (COP21) van het VNKlimaatraam-
verdrag (UNFCCC), die begin december in Parijs zal plaats-
vinden, vormen hierbij een belangrijk kader.
In het licht van de geschetste uitdagingen en spanningen is 
het zorgen voor verbinding tijdens het Nederlandse voor-
zitterschap cruciaal. Allereerst verbinding tussen lidstaten 
onderling, omdat onderlinge solidariteit de basis vormt voor 
Europese samenwerking. Solidariteit is tweerichtingsverkeer 
en gaat hand in hand met gedeelde verantwoordelijkheid. Als 
lidstaten in financiële problemen komen, zoals Griekenland, 
staat de EU klaar met leningen in ruil voor noodzakelijke her-
vormingen. Toen Rusland de Krim annexeerde en het oosten 
van Oekraïne destabiliseerde, stond de EU klaar met stevige 
sancties. Ook wanneer het tegenzit, dienen lidstaten geza-
menlijk verantwoordelijkheid te nemen, om voor elkaar op te 
komen en samen sterker te staan.
Solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid zijn nodig om 
de gevolgen van deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en 

de oorzaken bij de bron aan te pakken.
Verbinding gaat echter ook over de band tussen de Euro-
pese Unie en haar burgers. In de Europese hoofdsteden en 
huiskamers zijn veel mensen kritisch over de EU, maar velen 
beseffen ook dat niemand in Europa de uitdagingen alleen 
aankan. Samen staan we in Europa sterker en er is uiteinde-
lijk meer dat ons verenigt dan dat ons scheidt. Dat geldt voor 
onze handel, ons milieu, ons klimaat, onze energie en, niet in 
de laatste plaats, onze vrede, veiligheid en welvaart. Onvrede 
over het gebrek aan gezamenlijk oplossend vermogen van 
de 28 lidstaten die zijn verenigd in de EU leidt tot Euroscep-
sis. Het vinden van een optimale combinatie van krachtige 
Europese samenwerking en maximale nationale beleidsvrij-
heid is een evenwichtsoefening. De EU moet zowel zorgen 
voor de noodzakelijke slagvaardigheid, als voor voldoende 
herkenning en erkenning in de gekozen aanpak door bur-
gers.
Verbinding, tot slot, vraagt om aandacht voor de rol van de 
medeoverheden en voor democratische legitimering op de 
verschillende bestuurlijke niveaus. Mede in dat licht zet het 
kabinet zich onverminderd in voor de verdere versterking 
van de rol van nationale parlementen in de EU en kijkt het 
ook tijdens het EU-voorzitterschap uit naar een vruchtbare 
samenwerking met uw Kamer, burgers, maatschappelijke 
organisaties en medeoverheden.

De hierboven beschreven stappen, gericht op een Unie die 
zich toelegt op hoofdzaken en inzet op geïntegreerde oplos-
singen, zullen essentieel blijken om bovengenoemde crises 
en uitdagingen voortvarend het hoofd te kunnen bieden Het 
maken van nationaal gevoelige afspraken onderling (bijv.
over een permanent herverdelingsmechanisme voor asiel-
zoekers) en het vinden van lange termijn oplossingen met 
partners buiten de Unie vraagt om een EU die effectief 
functioneert en daadkracht toont. Cruciale taak voor het 
voorzitterschap is bij dit alles een belangrijke faciliterende rol 
te spelen en op te roepen tot gezamenlijkheid.

Nederland als roulerende voorzitter: 
verbindend en voortvarend
Het roulerend voorzitterschap heeft sinds het Verdrag van 
Lissabon een andere invulling gekregen.
Meer dan voorheen bestaan de werkzaamheden uit het 
verder brengen van lopende wetgevende dossiers. Een goed 
EU-voorzitter is een betrouwbare en efficiënte bemiddelaar 
die compromissen smeedt tussen 28 lidstaten onderling en 
tussen de Raad en de overige instellingen. Het roulerend
voorzitterschap moet daarom snel kunnen schakelen met de 
(vaste) voorzitters van de Europese Raad, de Commissie, het 
Europees Parlement en, waar relevant, de Eurogroep.
Belangrijk gegeven hierbij is dat het Europees Parlement zijn 



positie als medewetgever, toebedeeld door het Verdrag van 
Lissabon, in de afgelopen jaren actief heeft benut en verder 
heeft vormgegeven.
Het kabinet zal in de aanloop naar en tijdens het EU-voorzit-
terschap in 2016 de relatie met het EP dan ook nadrukkelijk 
intensiveren, om zo te komen tot duurzame, systematische, 
strategische samenwerking met deze voor de democratische 
verankering belangrijke speler. Tegelijkertijd zal het kabinet 
de institutionele balans en de rol van nationale parlementen 
steeds nauwlettend in de gaten houden.
Het uiteindelijke succes van een voorzitterschap wordt in 
belangrijke mate bepaald door de efficiëntie waarmee wet-
gevende trajecten verder worden gebracht, tot gezamenlijke 
afspraken wordt gekomen en de mate waarin het verbindend 
in Europa kan optreden, juist in een tijd met fragmenterende
krachten.
Meer complexe wetgevende trajecten nemen vaak de nodige 
tijd in beslag en beslaan dan verscheidene voorzitterschap-
pen. Dit betekent dat een aantal voorstellen dat Nederland 
vanuit nationale optiek graag zou willen oppakken, niet 
op tijd verschijnt om het besluitvormingstraject volledig te 
doorlopen. Toch is ook op die terreinen voortgang mogelijk. 
De succesvolle agendering van een belangrijk onderwerp 
die uitmondt in een constructieve dialoog, de aanname van 
Raadsconclusies of het verder brengen van een complex, 
vastgelopen dossier zijn momenten waarop het voorzitter-
schap een essentiële rol vervult.
Soms wordt de bijdrage van een voorzitterschap pas achter-
af in volle omvang duidelijk. Als voorzitter dienen we dit goed 
in de gaten te houden en slim in te spelen op die plekken 
waar wél ruimte ligt.
Door agendering van een specifiek thema op een informe-
le Raad, het faciliteren van consultaties of het organiseren 
van een conferentie als start van een discussie over langere 
termijn kan een voorzitterschap eigen accenten plaatsen. Op 
deze manier kan Nederland lijnen uitzetten voor detoekomst. 
Eén belangrijk aspect staat daarbij voorop: de kracht van 
een voorzitterschap uit zich ook in het maken van keuzes en 
een eenduidig geluid.
Het voorzitterschap zorgt ook voor beperkingen: het luid uit-
dragen van een eenzijdige, zuiver nationale lijn verhoudt zich 
moeizaam met de rol van ‘honest broker’ die de voorzitter 
moet kunnen spelen. Een voorzitter dient ervoor te waken als 
partijdig te worden weggezet. Op eventuele uitsluitend voor 
Nederland gevoelige dossiers vraagt dit ontegenzeglijk om 
evenwichtskunst, opandere terreinen zullen gelijkgestemde 
lidstaten actiever van zich moeten laten horen.
Naast dit alles is doortastend optreden in geval van onver-
wachte (crisis-)situaties bepalend voor het succes van een 
voorzitterschap. Ieder voorzitterschap krijgt hier, zij het in ver-
schillende mate, vroeg of laat mee te maken: de aardbeving 

in Haïti, de situatie in Griekenland en de aanslagen in Parijs 
zijn slechts enkele recente voorbeelden. De reeds genoemde 
grote uitdagingen waar Europa voor staat en de onzeker-
heid die daarmee gepaard gaat vragen, evenals nog niet te 
voorziene vraagstukken die kunnen opkomen, in belangrijke 
mate om flexibiliteit.

Tot slot mag het belang van een goede praktische organi-
satie rond een voorzitterschap niet worden onderschat. Een 
soepele logistiek, het volgen van de juiste procedures en 
de indruk die Nederland achterlaat op de vele politieke en 
(hoog)ambtelijke bezoekers en beleidsexperts zijn beeldbe-
palend.
Het kabinet heeft gekozen voor een centrale locatie en een 
efficiënt, maar gastvrij voorzitterschap – geheel passend in 
de Nederlandse traditie.

Afsluiting
Nederland staat voor een grote uitdaging, zoveel mag duide-
lijk zijn. Het aankomende EUvoorzitterschap zal anders zijn 
dan de eerdere Nederlandse voorzitterschappen, maar Ne-
derland neemt waardevolle ervaring mee. Als land met een 
lange cultuur van overleggen en het zoeken naar coalities, 
als belanghebbende bij uitstek van Europese samenwerking, 
en als middelgrote speler hebben wij een goede uitgangspo-
sitie.
De positie van spil in het proces geeft Nederland uiteindelijk 
ook meer invloed, zij het langs andere weg. Het Nederlands 
belang zit – naast nationale posities – immers ook in een eer-
lijk en effectief Europa, gekenmerkt door collectieve verant-
woordelijkheid, solidariteit en slagvaardigheid. Het half jaar 
dat Nederland het roulerend voorzitterschap bekleedt, biedt 
kansen te werken aan een Unie die zich richt op hoofdzaken, 
die door innovatie groei en banen schept en die verbinding 
aangaat met samenlevingen.
Het recente verleden leert dat de Unie – de Europese 
Commissie, het Europees Parlement en lidstaten als leden 
van de Raad – in staat is de noodzakelijke stappen te zetten 
om grote vraagstukken het hoofd te bieden. De ervaring en 
verbindende kracht van een bruggenbouwer geven Neder-
land als roulerend voorzitter een goede uitgangspositie de 
Europese Unie daarbij op koers te houden.
Gezamenlijk op koers blijven is van groot belang: vrede, 
veiligheid, welvaart en democratie worden ten onrechte vaak 
als vanzelfsprekend beschouwd. Een effectieve Europese 
Unie – gericht op hoofzaken, innovatieve groei en banen, en 
verbinding – is het beste middel om die verworvenheden
op ons continent te waarborgen.



Overzicht thema’s en inspanningen
Na bovenstaande schets van de context, de uitdagingen, de 
prioriteiten van het kabinet en de rol van voorzitter, gaat dit 
deel van de Staat van de Unie meer in detail in op de plan-
nen van de Commissie, uiteengezet in haar werkprogramma 
voor 2016, de kabinetsappreciatie daarvan en de concrete
bijdrage die Nederland hieraan als voorzitter in en rond de 
verschillende Raadsformaties zal leveren.
Het recent uitgebrachte Commissiewerkprogramma geeft 
praktische invulling aan de uitgestippelde koers voor de 
komende periode, waarvan een belangrijk deel onder Neder-
lands voorzitterschap plaatsvindt. Het kabinet is verheugd te 
zien dat net als vorig jaar ook dit Commissiewerkprogram-
ma, met 23 nieuwe initiatieven, 27 REFIT-voorstellen en 28 
voorstellen voor terugtrekking, zich richt op de hoofdzaken 
en duidelijk is gestoeld op de Strategische Agenda van de 
Europese Raad en de politieke richtsnoeren van de Commis-
sie. Deze documenten vormen een belangrijk baken voor de 
Unie zoals Nederland die voor zich ziet: een EU die zich richt 
op hoofdzaken, die door innovatie groei en banen schept en 
die verbinding aangaat met samenlevingen. Nederland gaat 
hiermee in diverse Raadsformaties actief aan de slag. In het 
onderstaande overzicht worden de, in de ogen van het kabi-
net, belangrijkste elementen uit het Commissiewerkprogram-
ma voor 2016 uitgelicht. Dit uiteraard mede ten behoeve van 
de jaarlijkse EU-prioriteitstelling van de beide Kamers.

Raad Algemene Zaken
In de Raad Algemene Zaken zal, in lijn met de Raadsconclu-
sies van december 2014, voor de tweede maal de rechts-
statelijkheidsdialoog plaatsvinden, die mede op Nederlands 
initiatief tot stand is gekomen. Nederland zet in op een open 
dialoog die bijdraagt aan een nieuwe cultuur waarin mogelij-
ke tekortkomingen van lidstaten tijdig aangekaart worden. In 
de eerste helft van 2016 organiseert Nederland een seminar 
in Straatsburg over fundamentele rechten en rechtssta-
telijkheid in het huidige tijdsgewricht. Beoogd doel is dat 
lidstaten, EU instituties, de Raad van Europa en het maat-
schappelijk middenveld gerelateerde actuele ontwikkelingen 
en trends samen bespreekbaar maken. Onder het Slowaaks 
EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2016 zal de 
rechtsstatelijkheidsdialoog worden geëvalueerd om te bezien 
welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Het kabinet be-
trekt hierbij de motie Maij/Pechtold over een systematische 
beoordeling van lidstaten gekoppeld aan sanctiemogelijk-
heden.3 Het is nu allereerst van belang, ook gezien de nog 
grote gevoeligheden, de bestaande instrumenten zorgvuldig 
toe te passen en stapsgewijs te werken aan nadere invulling 
van de wens voor versterking van de rechtsstaat binnen de 
EU. Essentieel onderdeel van een sterke rechtsstaat, tot 
slot, is de bescherming van de fundamentele rechten, zoals 

vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de EU. 
Nederland zal hieraan specifiek aandacht besteden tijdens
het voorzitterschap met een seminar over de toepassing van 
het Handvest in het wetgevings- en beleidsproces van de 
lidstaten.
Het voorzitterschap van de RAZ wordt eveneens gebruikt 
om in een vroeg stadium richting te geven aan de discussie 
over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), gericht op 
mogelijke hervorming van de Europese meerjarenbegroting 
en effectieve besteding van Europese middelen.4 Het huidige
MFK loopt voor de periode 2014-2020 en de ruimte voor 
tussentijdse wijzigingen is zeer beperkt.
Tijdens het voorzitterschap kijkt Nederland daarom vooruit 
naar de periode ná 2020. Op 28 januari 2016 organiseert 
Nederland een conferentie die dient als startschot voor de 
discussie over het nieuwe MFK. De conferentie behandelt 
de inrichting en de financiering van het MFK, de mate van 
flexibiliteit die gewenst is en het onderhandelingsproces zelf. 
Tijdens de informele RAZ in april zal de discussie worden 
vervolgd op ministerieel niveau. Met de conferentie zal Ne-
derland tijdens het voorzitterschap pogen te komen tot een 
eerste open verkenning van mogelijke hervormingen, zonder 
de druk van een lopende onderhandeling.
Zoals aangekondigd in het Commissiewerkprogramma 
presenteert de Commissie later in 2016 een tussentijdse 
evaluatie van het MFK5, waarvan de uitkomsten de eerste 
input vormen voor het volgende MFK. Behandeling zal onder 
Slowaaks voorzitterschap plaatsvinden. De evaluatie beziet 
manieren om Europese middelen beter te richten op EU-bre-
de prioriteiten en om de EU-begroting meer te laten sturen 
op resultaat. Het kabinet verwacht dat enkele lidstaten in dit 
verband zullen willen spreken over verdere conditionaliteit 
bij het verstrekken van EU-fondsen, bijvoorbeeld door deze 
beter te stroomlijnen met landenspecifieke aanbevelingen 
in het Europees semester. Beide punten sluiten aan bij de 
motie van ’t Wout6. In het kader van de tussentijdse evaluatie 
wordt ook gekeken naar vereenvoudiging van regelgeving 
voor onder meer de Europese Structuurfondsen, het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid, en mogelijk ook verdere 
vereenvoudiging van financiering onder het onderzoekspro-
gramma Horizon 2020.

3  Motie Maij en Pechtold 34 166 nr. 5: over bevorderen van 
fundamentele democratische waarden.

4  Conform moties Van ‘t Wout 34 166 nr. 3 en Sjoerdsma 34 
166 nr. 13 bij de Staat van de Europese Unie 2015.

5  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 4, ‘Review of 
the Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020’,

   Annex I.
6 Motie van ’t Wout 34 166 nr. 3.



Tevens zal Nederland zijn rol als voorzitter aangrijpen om de 
dialoog over ‘better governance’ te starten binnen de RAZ, 
mede in het licht van artikel 197 VWEU over administratieve 
samenwerking. Via deze dialoog wil Nederland praktisch in-
vulling geven aan het streven van versterking van de kwaliteit 
van openbaar bestuur in de lidstaten, ten behoeve van de 
doeltreffende uitvoering van het EU-recht en beleid.
Voor het draagvlak voor de Europese Unie zijn goede wetge-
ving en transparante besluitvorming een absolute voorwaar-
de. De eerder genoemde agenda voor Betere Regelgeving 
draagt bij aan de kwaliteit van het regelgevingskader zodat 
dit ondernemerschap, het investeringsklimaat en democrati-
sche legitimiteit bevordert en tegelijkertijd voldoende be-
scherming biedt voor burgers, werknemers, gezondheid en 
milieu. Naar verwachting zal het Luxemburgs voorzitterschap 
de onderhandelingen over het Inter-Institutionele Akkoord 
(IIA) Betere Regelgeving nog dit jaar afronden. Nederland zal 
als voorzitter aandringen op actieve implementatie van de in 
het IIA gemaakte afspraken, waaronder belangrijke bepa-
lingen over jaarlijkse programmering. Met de afronding van 
het IIA en de implementatie daarvan wordt invulling gegeven 
aan de Nederlandseagenda voor een Unie die zich richt op 
hoofdzaken met een goede balans tussen de instellingen,
waarvoor dit kabinet zich sinds zijn aantreden sterk maakt.
Mede in het kader van Betere Regelgeving zal Nederland, 
samen met de Europese Commissie en de andere Europese 
instellingen, de lidstaten en steden, werken aan de Europe-
se Agenda Stad. Doel van de Europese Agenda Stad is het 
EU-beleid beter te laten aansluiten op de stedelijke praktijk, 
zodat steden meer bijdragen aan het volle groeipotentieel 
voor groei en banen in Europa. Tijdens het voorzitterschap 
zal deze inzet resulteren in het te sluiten Pact van Amster-
dam. Ten aanzien van het cohesiebeleid zal Nederland een 
aantal specifieke onderwerpen agenderen, waaronder
vereenvoudiging, de evaluatie van de uitkomsten van de 
Partnerschapsovereenkomsten en de Operationele Program-
ma’s voor de periode 2014-2020. Nederland zal in dit kader 
tot slot ook de uitwerking van slimme Specialisatiestrategie-
en bespreken. Deze innovatiestrategie zet in op de sterke
punten en het innovatiepotentieel van een specifieke regio. 
Dit is een belangrijk onderdeel van een modern cohesiebe-
leid, dat zich richt op concrete en meetbare resultaten.7

Nederland zal zich inzetten voor grotere, actieve transpa-
rantie van het Europese besluitvormingsproces. Het kabinet 
ziet daarom het in het Commissiewerkprogramma aange-
kondigde transparantieregister8 met belangstelling tegemoet. 
Daarnaast zal Nederland zich, binnen de beperkte ruimte van 
het voorzitterschap, ook inzetten voor grotere, actieve trans-
parantie van het Europese besluitvormingsproces specifiek 
binnen de Raad. De transparantiestrategie die is opgesteld 
met Denemarken, Estland, Finland, Slovenië en Zweden is 

hierbij leidend9. Deze strategie is onder andere gericht op 
praktische verbeteringen van de transparantie. De ontwikke-
ling van een one-stop-shop online portal waar het besluitvor-
mingsproces kan worden gevolgd is hiervan een voorbeeld.
Zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 1 juli jl. over gede-
centraliseerde agentschappen10 vindt het kabinet het van 
belang dat voortgang wordt geboekt met de implementatie 
van de Gezamenlijke Aanpak. 

Conform de motie Van ’t Wout11 zal het kabinet zich hiervoor 
blijven inspannen, ook tijdens het voorzitterschap. Het kabi-
net is voornemens de jaarlijkse voortgangsrapportage van de 
Gezamenlijke Aanpak in Raadsverband te bespreken na het 
verschijnen hiervan in het voorjaar van 2016. In aansluiting 
op de kabinetsinzet op een goed functionerende Europese 
Unie willen we hierin ook meenemen of we met de Geza-
menlijke Aanpak op de goede weg zijn wat betreft bevorde-
ring van doelmatigheid, verantwoording en coherentie van de 
agentschappen.
Binnen het Europees Parlement worden momenteel twee 
initiatiefvoorstellen besproken, te weten een voorstel tot 
vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquête-
recht van het Europees Parlement (een voorstel dat in 2012 
is aangenomen door het Europees Parlement) en één tot
herziening van de Akte betreffende de verkiezing van de 
leden van het Europees Parlement. Op het moment dat de 
voorstellen zijn aangenomen door het Europees Parlement, 
moeten deze voorstellen worden goedgekeurd door de 
Raad, en in het laatste geval ook door de nationale parle-
menten volgens de grondwettelijke procedures. Tijdens het 
Nederlands voorzitterschap zal mogelijk over deze, voorstel-
len gesproken worden. Voorts kijkt het kabinet uit naar even-
tuele vervolgstappen van de Commissie voor verbetering van 
het Europees Burgerinitiatief. Zoals genoemd in de vorige 
Staat van de Unie zet het kabinet zich in voor verbetering 
van dit instrument. Daarnaast ziet Nederland het in
2016 verwachte rapport over het EU-burgerschap met be-
langstelling tegemoet.

7 Kamerstuk 21 501-08, nr. 472.
8  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 23, ‘Proposal 

for an Inter-Institutional Agreement on a mandatory
   Transparancy Register’, Annex I.
9 Kamerstuk: 21501-02-1512.
10  Kamerbrief over stand van zaken Europese agentschap-

pen d.d. 1 juli 2015, Kamerstuk: 33848-16.
11  Motie van het lid Van ‘t Wout c.s. 33 848 nr. 19: over 

doorlichting van de Europese agentschappen.



Raad Buitenlandse Zaken (inclusief 
themaraden Defensie, Handel en OS) 
Op extern beleid is het roulerend Voorzitterschap sinds het 
Verdrag van Lissabon ondersteunend aan de Hoge Verte-
genwoordiger, die de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) voor-
zit. De Handelsraad vormt hier een uitzondering op. 
De agenda van de RBZ wordt bovendien in hoge mate 
bepaald door de actualiteit. Dit geldt ook voor de informele 
RBZ en, zij het in mindere mate, voor de thematische Raden 
Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking, Handel en 
Defensie. Binnen de RBZ is daarom slechts ruimte voor een 
bescheiden eigen agenda.
De Nederlandse inspanningen zullen er tijdens het voorzit-
terschap op zijn gericht bij te dragen aan een wereld die vei-
liger, rechtvaardiger en toekomstbestendig is. Toegenomen 
connectiviteit, concurrentie en complexiteit gaan gepaard 
met kansen en bedreigingen voor de EU. De strategische
context van de EU is veranderd door globalisering en groei-
ende instabiliteit in de nabuurregio van de EU. In het oosten 
zien we geopolitieke spanning als gevolg van het niet-res-
pecteren van principes van internationaal recht en territoriale 
integriteit. In het zuiden zijn conflicten en schendingen van
mensenrechten belangrijke factoren voor instabiliteit en 
veroorzaken ze lange termijn uitdagingen op het gebied van 
veiligheid, de humanitaire situatie en sociaaleconomische 
ontwikkeling. De huidige migratieproblematiek is hier een 
gevolg van.
Aangezien interne en externe uitdagingen in toenemende 
mate met elkaar verweven zijn, brengt instabiliteit buiten de 
EU verhoogde risico’s binnen de EU met zich mee en zal de 
EU hier een antwoord op moeten vinden. Dit vraagt om een 
sterkere verbinding tussen intern en extern beleid en effec-
tieve, geïntegreerde inzet van het brede Europese instru-
mentarium, alsook een actieve diplomatieke inzet van de 
Hoge Vertegenwoordiger en de lidstaten. Dit geldt ook ten 
aanzien van de migratiecrisis. Het gaat hierbij zowel om het 
adresseren van de politieke- en economische grondoorzaken 
van migratie en de, aanpak van mensensmokkel en grens-
bewaking. Het kabinet hecht er eveneens aan dat afspraken 
worden gemaakt over verbeterde opvang en bescherming in 
de regio.
Vluchtelingen moeten een toekomstperspectief worden 
geboden in de eigen regio, onder meer via mogelijkheden 
om zelfvoorzienend te worden, totdat veilige en duurzame 
terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is. Hierdoor 
kan een aanvraag voor asiel in Europa op gronden van 
veilige derde landen worden afgewezen, op basis van de 
vigerende Europeesrechtelijke kaders (in lijn met de brief 
van het kabinet van 8 september jl. - Kamerstuk 19 637, 
nr. 2030, de conclusies van de JBZ-raad van 8 oktober jl. 
en de conclusies van de Europese Raad van 15 oktober jl.). 

Zowel bilateraal als in EUverband zet het kabinet hier op in. 
Nederland hecht tevens bijzonder aan versterking van het 
Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB), 
inclusief het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensie Be-
leid (GVDB). De EU heeft groot belang bij effectief gezamen-
lijk extern optreden en een GBVB waarmee we doelmatig 
kunnen inspelen op de grote veiligheidsvragen van vandaag. 
Verder is het bevorderen van mensenrechten wereldwijd een 
prioriteit voor Nederland. Aandacht gaat hierbij in het bij-
zonder naar de link tussen bedrijfsleven en mensenrechten, 
coherentie tussen intern en extern mensenrechtenbeleid en 
de implementatie van VNVR resolutie 1325 (vrouwen, vrede 
en veiligheid).
Nederland is tot slot pleitbezorger van de geïntegreerde 
benadering, onder meer bij het aanpakken van complexe 
vraagstukken als de migratieproblematiek, terrorismebestrij-
ding en cyber. Nederland zal zich in dit verband ook inzetten 
voor verbetering van de werkwijze van de Europese instellin-
gen ten aanzien van extern beleid.
De genoemde inzet voor het EU extern beleid zal bijdragen 
aan de totstandkoming van een nieuwe ‘Global Strategy on 
Foreign and Security Policy’12, die naar verwachting in juni 
2016 aan de Europese Raad zal worden aangeboden. In dit 
kader is tevens een versterkte inzet van de EU ten aanzien 
van de veiligheidssector van belang. Zoals vastgelegd tijdens 
de Europese Raad in mei 2015 zal medio 2016 een Strategic 
Framework for Security Sector Reform worden ontwikkeld13. 
Nederland is voorstander van het ontwikkelen van één geïn-
tegreerd Europees SSR-raamwerk en acht het van
belang de eigen expertise en kennis met de EU te delen om 
dit raamwerk waar mogelijk te optimaliseren. In 2016 wil 
Nederland dit dossier samen met het opvolgende voorzitter-
schap Slowakije verder uitwerken en de EU waar mogelijk 
ondersteunen op dit thema.

Defensie
De Strategische Agenda van de Europese Raad zet in op 
doeltreffend gemeenschappelijk optreden in de wereld. Een 
sterker Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid 
(GVDB) is hierbij in het belang van zowel de EU, de NAVO als 
individuele lidstaten. Nederland zal zich dan ook richten op 
de goede verankering van de thema’s veiligheid en defen-
sie in de nieuwe ‘Global Strategy on Foreign and Security 
Policy’, de versterking van het GVDB en de toekomst van 
Europese defensiesamenwerking.
Nederland streeft er naar dat Hoge Vertegenwoordiger 
Mogherini na aanname van de nieuwe strategie in juni 2016 
deze strategie vertaalt naar concrete ambities en toereikende 
civiele en militaire capaciteiten, die in de vorm van een EU 
Defence and Security Framework bij voorkeur in najaar 2016
wordt afgerond. Voor Nederland staat hierbij versterking van 



het GVDB door verdergaande en meer gestructureerde Eu-
ropese defensiesamenwerking centraal. Nederland ambieert 
de diverse bottom-up initiatieven van Europese defensie-
samenwerking en top-down EU-veiligheidsbeleid dichter bij 
elkaar te brengen. Nederland zal in dit verband de discussie 
over het minder vrijblijvend maken van Europese defensie-
samenwerking blijven agenderen; het huidige karakter acht 
Nederland gezien de actuele veiligheidssituatie en geopolitie-
ke context niet langer houdbaar. Nederland streeft ernaar dat 
ministers van Defensie minimaal eens per jaar spreken over 
de voortgang van deze defensiesamenwerking op basis van 
gegevens die het Europees Defensie Agentschap (EDA) en 
de EU Militaire Staf (EUMS) kunnen aanleveren. Het bestaan-
de Single Progress Report kan hier voor als basis dienen.
Het is positief dat de versterking van de Europese defen-
siemarkt- en industrie als een Commissiebrede prioriteit 
(European Defence Action Plan) is bestempeld.14 Een open, 
transparante en goed functionerende defensiemarkt, inclusief 
toegang voor het MKB, en een concurrerende defensiein-
dustrie is een belangrijke voorwaarde voor versterking van 
het GVDB. Nederland is van mening dat er concrete maatre-
gelen nodig zijn, maar vindt ook dat een eventueel beleidska-
der moet aansluiten op de capaciteitsbehoefte die voortvloeit 
uit de nieuwe Global Strategy. Verder zal Nederland tijdens
het voorzitterschap het Europees Defensie Agentschap 
(EDA) ondersteunen in het Research & Technology-domein 
waar de Preparatory Action voor defensie gerelateerd onder-
zoek nieuwe kansen moet bieden.
Tot slot zal Nederland zich richten op snellere (politieke) 
besluitvorming. Als Nederland een betrouwbare veiligheids-
partner wil zijn, dichtbij en ver weg, wordt meer van ons 
verwacht.

Handel
Tijdens het Nederlands voorzitterschap zal de Europese 
handelsagenda worden geleid door de onderhandelingen 
over bilaterale vrijhandelsakkoorden met de VS (TTIP) en 
Japan, de opvolging van de 10e Ministeriële Conferentie van 
de WTO en de Verordeningen aangaande conflictmineralen 
en antifolterwerktuigen.
De in oktober 2015 verschenen nieuwe Handelsstrategie van 
de Commissie, waarin transparantie en het belang van geza-
menlijke waarden wordt benadrukt, vormt een sterke basis 
voor de Nederlandse handelsprioriteiten.15 Als voorzitter van 
de Handelsraad zal Nederland de Commissie faciliteren in de 
onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden en constructief 
met het EP samenwerken om de lopende wetgevingspro-
cessen af te ronden.
De onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de 
EU en de VS (Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship, TTIP) staan in de gehele EU veel in de publieke belang-

stelling. Gezien de ambitie van de Europese Raad om de 
onderhandelingen spoedig af te ronden zal Nederland zich
tijdens het voorzitterschap inzetten de onderhandelingen 
efficiënt verder brengen, met oog voor het maatschappelijk 
debat. Mogelijk worden ook voor het vrijhandelsakkoord 
tussen de EU en Japan dat tijdens het Nederlands EU-voor-
zitterschap de laatste zaken uitonderhandeld.
In december 2015 vindt de 10e Ministeriele Conferentie van 
de WTO plaats. Onder het Nederlands voorzitterschap zal de 
EU starten met de precieze invulling van de hier gemaakte 
afspraken.
Daarnaast wil Nederland een aanjagende rol spelen in de  
Post-Nairobidiscussie over de toekomst en rol van WTO in 
het multilaterale handelssysteem. Mogelijk zal de Raad nog 
dit jaar met een gezamenlijke Raadspositie komen over het 
in 2014 gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie 
met als doel het bevorderen van legale, verantwoorde handel 
in mineralen afkomstig uit conflict- en hoogrisicogebieden. 
Daarnaast wordt op dit moment onder het Luxemburgs 
Voorzitterschap ook gewerkt aan de Raadspositie over de
aanpassing van de anti-folterwerktuigverordening. Deze ver-
ordening stelt regels aan de handel in goederen die gebruikt 
kunnen worden voor foltering en de tenuitvoerlegging van de 
doodstraf. Na het vaststellen van de Raadsposities op deze 
dossiers, zullen onder het Nederlands voorzitterschap de
trilogen worden gestart met het Europees Parlement om het 
wetgevingsproces af te kunnen ronden.

Ontwikkelingssamenwerking
Nederland zal zich tijdens het EU-voorzitterschap op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking vooral richten op 
een aantal grote dossiers. In de eerste plaats betreft dit de 
migratiecrisis zoals hierboven ook beschreven bij de Raad 
Buitenlandse Zaken, inclusief de voorbereiding van de huma-
nitaire wereldtop in Istanbul 23-24 mei 2016. Ten tweede zal 
de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen, die 
eerder dit jaar zijn vastgesteld door de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties, een belangrijk onderwerp van 
discussie zijn voor Nederland. 

12  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 22, ‘Commis-
sion contribution to the Global Strategy’, Annex I.Wout 34 
166 nr. 3.

13  Zie ook Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 21, 
‘Capacity building in the Security Sector’, Annex I.

14  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 10, ‘European 
Defence Action Plan’, Annex I.

15  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 16, ‘Follow-up 
to the Trade and Investment Strategy’, Annex I.



Daarnaast zullen in 2016 de voorbereidingen worden getrof-
fen voor de formele start van de onderhandelingen over de 
onderlinge betrekkingen met de zogeheten ACS-landen. Tot 
slot biedt het voorzitterschap een uitgelezen kans de Neder-
landse ‘hulp en handel agenda’ op Europees niveau verder 
vorm te geven. In het kader van de RBZ-OS zal migratie een 
dwarsdoorsnijdend thema zijn.
De duurzame ontwikkelingsdoelen vormen gezamenlijk de 
internationale agenda voor armoedebestrijding en mondiale 
ontwikkeling tot 2030. De nieuwe agenda sluit nauw aan 
bij de Nederlandse agenda van hulp en handel en bevat 
belangrijke prioriteiten zoals armoedebestrijding en inclusieve 
groei, gendergelijkheid, rechtsorde en instituties, en klimaat, 
oceanen en biodiversiteit.
Nederland zal zich tijdens het voorzitterschap onder meer 
inspannen voor stevige monitoring en verantwoording van 
de nieuwe doelen. Nederland hecht ook veel belang aan 
beleidscoherentie voor ontwikkeling als bijdrage aan het rea-
liseren van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling.
Het aflopen van het verdrag van Cotonou in 2020 biedt een 
natuurlijk moment voor de EU en de zogeheten ACS-landen 
(inmiddels 79 landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de 
Stille Oceaan) om de onderlinge betrekkingen tegen het licht 
te houden. Dit biedt een kans om op zoek te gaan naar een
samenwerking die qua vorm en inhoud het beste past bij 
een modern, gelijkwaardig en effectief partnerschap met de 
ACS-landen en die recht doet aan de diverse veranderin-
gen op gebied van politiek, economie en ontwikkelingssa-
menwerking in het afgelopen decennium. De EU is in 2015 
begonnen met het voorbereiden van de formele start van 
de onderhandelingen in 2018 en zal daar ook tijdens het 
Nederlands voorzitterschap mee doorgaan. De Commissie 
zal naar verwachting in de 2e helft van 2016 een mededeling 
uitbrengen over een nieuw beleidskader voor de relaties met 
de ACS landen en regio’s.16 Tijdens het EU-voorzitterschap 
zal Nederland zich inzetten voor een open discussie, waarin 
aandacht is voor het onderzoeken van concrete alternatie-
ven. Nederland zal daarbij pleiten voor een gedegen interne 
evaluatie van het ‘acquis van Cotonou’ en zorgdragen voor 
tijdige betrokkenheid van de ACS-landen in de discussie. De 
EU-ACS Ministeriële en de Joint Parliamentary Assembly die 
tijdens het voorzitterschap zullen plaatsvinden, kunnen hierbij 
een belangrijke rol spelen.
Tot slot zal Nederland zich inzetten om tijdens het voorzitter-
schap de agenda voor hulp en handel op Europees niveau 
verder vorm te geven. Met een breed scala aan instrumenten 
waaronder handelspolitiek en ontwikkelingssamenwerking 
kan de EU als speler van gewicht op het wereldtoneel grote 
impact hebben. Om deze reden laat Nederland de informe-
le Handelsraad en de informele OSRaad aaneengesloten 
plaatsvinden, met een gecombineerd deel voor de Handels- 

en OS-ministers. Nederland zal hier internationaal maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en de verduurzaming 
van mondiale  waardeketens agenderen. De conferentie 
die Nederland eind 2015 organiseert zal waardevolle input 
bieden voor deze discussie.

Raad voor Concurrentievermogen
Interne markt
Het economisch potentieel van een goed functionerende 
interne markt is enorm. De economische voordelen van een 
beter functionerende interne markt kunnen oplopen tot meer 
dan 651 miljard euro per jaar, ofwel 5% van het Europese 
bbp17. De interne markt is hiermee de meest waardevolle 
asset van de EU en één van de belangrijkste instrumenten 
om de Europese economie vooruit te helpen.
Nederland, met zijn open economie, sterke dienstensector 
en state of the art digitale infrastructuur, profiteert in grote 
mate van verdere versterking van de interne markt. Ook  
voor de Unie als geheel zijn het versterken van vertrouwen in 
de digitale economie en het bevorderen van innovatie in de 
gehele economie essentieel voor het realiseren van gezonde 
economische groei. In dit licht ziet het kabinet uit naar de uit-
werking van de in mei 2015 gepresenteerde Digitale Interne 
Markt Strategie18 in concrete voorstellen, om hiermee bedrij-
ven en burgers in staat te stellen het maximale uit digitale
ontwikkelingen te halen. Voor Nederland belangrijke thema’s 
hierbij zijn o.a. grensoverschrijdende ecommerce, moderni-
sering van het auteursrecht, vereenvoudiging van de BTW19, 
herziening van het telecomkader en het aanjagen van een 
vrij dataverkeer. Het kabinet streeft naar een spoedige 
voortgang van de Digitale Interne Markt Strategie tijdens het 
Nederlands voorzitterschap en kijkt uit naar de publicatie van 
de aangekondigde voorstellen.
Bij de versterking van de interne markt zet Nederland daar-
naast in op nationale en Europese maatregelen om de reste-
rende belemmeringen voor de dienstenmarkt weg te nemen. 
Een meer ambitieuze implementatie van de dienstenrichtlijn 
en het geven van opvolging aan de landenspecifieke aan-
bevelingen van het Europees Semester op de interne markt 
maken hier deel van uit. 

16  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 20, 
‘Post-Cotonou Framework’, Annex I.

17  European Parliamentary Research Service, The Cost of 
Non-Europe in the Single Market, Cecchini Revisited

     (september 2014).
18  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 6 ‘Digital 

Single Market’, Annex I.
19  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 11 ‘Action 

Plan on VAT’, Annex I.



Nederland verwelkomt dan ook de op 28 oktober jl. ge-
presenteerde Interne Markt Strategie voor goederen en 
diensten.20 Deze sluit aan bij de inzet van Nederland op een 
alomvattende strategie voor de interne markt, met aandacht 
voor een betere implementatie en handhaving van bestaan-
de regelgeving (in het bijzonder de dienstenrichtlijn), een 
duidelijke focus op dienstensectoren met een groot econo-
misch potentieel (zoals bouw, zakelijke dienstverlening en 
detailhandel) en versterking van het principe van wederzijdse 
erkenning in met name de genoemde dienstensectoren. 
Het kabinet streeft er naar de Strategie te behandelen op 
de Raad voor Concurrentievermogen tijdens het Neder-
lands voorzitterschap om vanuit de Raad politieke sturing te 
geven bij de uitwerking van de belangrijkste aangekondigde 
initiatieven en om input te geven aan de Europese Raad. Het 
is van belang dat de in de Strategie aangekondigde (wetge-
vings)voorstellen spoedig gepubliceerd worden.

Onderzoek
In de Raad voor Concurrentievermogen (onderzoeksdeel) 
staat tijdens het Nederlands voorzitterschap het innovatiever 
maken van Europa centraal. Dit sluit aan op de strategische 
agenda van de Commissie gericht op een Unie van banen en 
groei en concurrentievermogen, en de kabinetsprioriteit met 
betrekking tot de rol van de EU als innovator en banenmotor 
van Europa. De focus van de informele ministersbijeenkomst 
zal liggen op randvoorwaarden voor onderzoek en innovatie 
en het belang van investeringen in onderzoek en innovatie.
De resultaten van de evaluatie van het Zevende Kaderpro-
gramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling 
(‘KP7’) bieden de Raad de mogelijkheid om de positieve 
impact van investeringen voor de toekomst te benadruk-
ken. Het gaat echter niet alleen om investeringen. Voor het 
aangaan van maatschappelijke uitdagingen en economi-
sche groei en banen moeten ook de randvoorwaarden voor 
onderzoek en innovatie op orde zijn. Het is essentieel dat 
regelgeving onderzoeks- en innovatievriendelijk wordt om te 
zorgen voor een optimaal onderzoeks- en vestigingsklimaat 
in Europa. Dat sluit ook aan bij de ambitie die de Commis-
sie in haar werkprogramma voor 2016 uitspreekt om het 
investerings- en innovatieklimaat in Europa te verbeteren, en 
ook de toegang tot de Europese onderzoeksmiddelen via 
Horizon 2020 te vereenvoudigen. De impact van investerin-
gen voor wetenschap en maatschappij kan verder vergroot 
worden door een betere circulatie en ontsluiting van (we-
tenschappelijke) kennis (‘open science’ en ‘open access’), 
waarbij onderzoek gefinancierd met publieke middelen ook 
publiekelijk toegankelijk is.

Space
De Commissie heeft in haar werkprogramma opgenomen 

dat zij wil inzetten op een ‘Space strategy for Europe’.21 Ne-
derland is hier voorstander van, maar ziet dat dit onderwerp 
tijdens het Nederlandse Voorzitterschap als zodanig nog niet 
zal gaan spelen. Nederland wil hier al wel een voorschot op
nemen met de agendering van de onderwerpen op Ruim-
tevaart in Raadskader. Het onderwerp betere benutting van 
satellietdata (‘uptake Space data’) kan daar onderdeel van 
zijn.

Better Regulation/REFIT
Nederland verwelkomt het belang van betere regelgeving in 
het werkprogramma van de Commissie.
Het traject voor betere regelgeving heeft een continu karak-
ter en is daarmee een blijvend en doorlopend aandachts-
punt. Met de agenda voor betere regelgeving wordt beoogd 
op transparante wijze tot betere regelgeving te komen, 
waarbij onnodige regeldruk wordt voorkomen. Voor het 
stimuleren van structurele economische groei en de verdere 
ontwikkeling van de interne markt is de agenda voor betere 
regelgeving van groot belang. Tijdens het Nederlandse voor-
zitterschap zal dit onderwerp in de Raad voor Concurrentie-
vermogen hoog op de agenda staan. Er zal hierbij speciale
aandacht worden gegeven aan de inzet van sectorale re-
ductiedoestellingen en het belang van toekomstbestendige 
Europese regelgeving (zo vormgegeven dat zij geen belem-
mering vormen voor nieuwe technologische ontwikkelingen, 
innovatie of het benutten van economische kansen).
Het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) 
is onderdeel van de agenda voor Betere Regelgeving. REFIT 
is toepasbaar op Europese regelgeving waar sprake is van 
onnodige regeldruk en aanpassing ter verbetering moge-
lijk is. Het komend jaar wil de Commissie een flink pakket 
bestaande regelgeving onder de loep nemen, zo blijkt uit 
het werkprogramma. In Annex I van het  werkprogramma 
noemt de Commissie welke nieuwe initiatieven regelgeving 
bevatten die opnieuw zal worden bekeken onder het RE-
FIT-programma, zoals in het kader van de Energie Unie de 
energieefficiëntie voor gebouwen. Daarnaast bevat Annex II 
een opsomming van 27 REFIT-voorstellen, zoals de vogel- 
en habitatrichtlijnen, REACH (regulering chemische stoffen), 
brandstofkwaliteit, milieurapportages en diverse maritieme 
regels. Voor REACH betreft het aanpassingen die voortvloei-
en uit de evaluatie 2013 om de procedure voor autorisatie 
te vereenvoudigen en om kosten, die bedrijven elkaar in 
rekening brengen, eerlijk en transparant te maken. 

20  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 9 ‘Follow-up 
to the Single Market Strategy’, Annex I.

21  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 13, ‘A 
Space Strategy for Europe’, Annex I.



Beide voorstellen streven naar lastenverlaging voor met 
name het MKB. De voorstellen zijn complementair aan 
nationale initiatieven tot verlaging van de uitvoeringslasten 
van REACH en Nederland is derhalve positief over deze 
ontwikkeling. Bij de verwachte herziening van de richtlijn voor 
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingre-
siduen ziet Nederland graag dat deze ook gericht zal zijn op 
het verder gelijktrekken van het Europees speelveld. Naast 
de voorstellen die in aanmerking komen voor REFIT presen-
teert de Commissie in Annex IV ook een twintigtal lopende 
voorstellen die ingetrokken of gewijzigd zullen worden, zoals 
voorstellen op het gebied van transport- en binnenvaartsta-
tistieken, omdat daar onvoldoende voortgang op wordt ge-
boekt. Annex V, tot slot, bevat een overzicht van bestaande 
wetgeving waarvan de Commissie intrekking overweegt om-
dat deze niet meer van toepassing is of de facto is verlopen.

Ecofin en Eurogroep
Werken aan optimale omstandigheden voor structurele 
economische groei en welvaart in de Unie en een schokbe-
stendige eurozone blijven in 2016 cruciaal. De EMU staat er 
fundamenteel beter voor dan voor de crisis, maar verdere 
versterking is mogelijk en wenselijk. Nederland richt zich 
daarbij op het optimaal benutten van het huidige EMU raam-
werk22 met als speerpunten hervormingen en begrotingscon-
solidatie, verdieping van de interne markt en bevorderen van 
beter bestuur in de lidstaten (‘Better Governance’).

Welvaart en schokbestendigheid
Het Five Presidents Report biedt handvatten voor de ontwik-
keling van de EMU. Op 21 oktober jl.
bracht de Commissie een mededeling uit over stappen 
naar voltooiing van de EMU, die onder andere ingaat op het 
Europees Semester en economic governance. De Commis-
sie presenteerde ook aanvullende stukken die aansluiten bij 
onderdelen van deze mededeling, o.a. inzake consistente
externe vertegenwoordiging van de eurozone in internationa-
le fora en uniforme vertegenwoordiging van de eurozone in 
het IMF. Daarnaast heeft de Commissie een voorstel gedaan 
voor een Raadsaanbeveling voor de opzet van nationale 
raden voor concurrentievermogen en voor een Commissie-
besluit tot opzet van een adviserende Europese Budgettaire 
Raad.23 De voorstellen zullen hun weg vinden naar de rele-
vante raadsformaties.
Het kabinet kan zich goed vinden in de gepresenteerde 
ambitie het Europees Semester verder te versterken. Tijdens 
het Nederlandse EU-voorzitterschap zullen op Raadsni-
veau debatten geagendeerd worden over de prestaties van 
lidstaten en de implementatie van aanbevelingen. Daarbij zal 
er nadrukkelijk gelegenheid zijn voor het uitwisselen van best 
practices. Dit initiatief kan bijdragen aan een versterkt Euro-

pees Semester en past in de algemene Nederlandse inzet 
op het versterken van de implementatie van landenspecifieke 
aanbevelingen en het bevorderen van structurele hervor-
mingen en beter bestuur in de lidstaten. Het idee om meer 
aandacht te besteden aan de implementatie van hervormin-
gen kan rekenen op brede steun van EU-lidstaten.
Nederland wil daarnaast de bestaande praktijk van het 
gebruik van de aanbevelingen voor de eurozone, waarbij de 
Eurogroep mede aan de hand van de aanbevelingen voor 
de eurozone regelmatig thematische discussies voert over 
hervormingsterreinen voor de eurozone, verder uitbouwen. 
Wanneer uitkomsten van deze discussies terugkomen in het 
nationale deel van het Semester, dan kunnen uitdagingen 
voor het gehele eurogebied uiteindelijk beter tot uiting komen 
in nationaal beleid. Het kabinet is echter geen voorstander 
van een centrale rol voor de zogenaamde fiscal stance – de 
geaggregeerde begrotingssituatie van eurolidstaten op ni-
veau van de gehele eurozone – binnen het Semester. Dit zou 
een doel toevoegen aan het Europese begrotingsraamwerk,
waar Nederland juist een eenduidige focus op naleving van 
het SGP door individuele lidstaten wil houden. Het kabinet 
zal eventuele voorstellen voor externe vertegenwoordiging in 
andere internationale financiële instellingen op eigen merites 
beoordelen. Het kabinet deelt met de Commissie het streven 
naar een sterkere externe vertegenwoordiging van de EMU 
in het IMF. Het kabinet deelt ook het uitgangspunt van de 
Commissie dat de externe vertegenwoordiging van de euro-
zone versterkt wordt door een uniforme vertegenwoordiging 
in het IMF met één EMU-stoel in de Raad van Bewindvoer-
ders en één EMU-stoel in het IMFC. Het IMF is een instelling 
waarbij een muntunie als de eurozone belang heeft bij nauwe 
samenwerking. Er kunnen echter een aantal kanttekeningen 
worden gezet bij de wijze waarop de Commissie dit doel wil
bereiken. Het kabinet ziet de voordelen van meer coördinatie 
tussen de eurozone lidstaten, maar vindt het tegelijkertijd 
van belang dat de samenwerking met EU-lidstaten in stand 
wordt gehouden. Het is ook nog onduidelijk of het in de 
praktijk zal lukken om één EMU-stoel te vormen, omdat dit
verschillende juridische, beleidsmatige en praktische impli-
caties met zich meebrengt. Het kabinet kan zich niet vinden 
in het voorstel om al gedurende de weg naar één Euro-
zone-stoel, de huidige stoelen waarover de EMU-landen 
verdeeld zijn geleidelijk te herschikken. 

22  Conform de motie Segers c.s. (21 501-20, nr. 988) - over 
maatregelen voor invulling van het Stabiliteits- en

     Groeipact en het Europees semester.
23  Het gehele pakket aan maatregelen als gepresenteerd op 

21 oktober jl. kan gevonden worden op
     http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/ .



Het kabinet hecht veel belang aan de relatie met de EU-lid-
staten en derde landen die in de Nederlands-Belgische 
kiesgroep vertegenwoordigd zijn.
De Commissie heeft eveneens een voorstel gedaan voor 
een Raadsaanbeveling ter oprichting van nationale raden 
voor concurrentievermogen. Objectieve doorrekeningen van 
hervormingen leiden volgens het kabinet tot realistische as-
sumpties over de effecten van beleid op economische groei 
en werkgelegenheid. Het voorstel van de Commissie voor 
de oprichting van de raden wijkt echter op onderdelen af van 
de opzet die het kabinet voor ogen heeft, gebaseerd op het 
CPB, en is meer gericht op eenzijdige adviezen en oordelen.
Nederland steunt stappen die zien op een transparanter 
Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en is eveneens voorstander 
van vereenvoudiging van het SGP. De uitwerking van deze 
voorstellen is cruciaal en moet leiden tot versterkte budget-
taire regels. In tegenstelling tot het voorstel van de Commis-
sie acht Nederland het echter niet noodzakelijk een nieuwe 
Europese instantie op te richten in de vorm van een Europe-
se Budgettaire Raad voor versterking van de transparantie.
In de context van het Five Presidents’ report zijn de komen-
de periode geen besluiten voorzien voor de lange termijn. De 
Commissie zal het komend jaar een brede consultatie starten 
en medio 2016 zal een expertgroep worden opgezet om de 
juridische, economische en politieke voorwaarden voor de 
lange termijn voorstellen uit het Five Presidents’ report te ver-
kennen. Nederland is zoals bekend meer gereserveerd over 
de in het rapport genoemde denkrichtingen voor de lange 
termijn ontwikkeling van de EMU.
In het kader van het vervolmaken van de bankenunie volgt 
voor eind 2015 een voorstel inzake een Europees deposito-
herverzekering. Dit kan gezien worden als een eerste stap 
richting een volwaardig Europees Depositogarantiestelsel 
(DGS)24. Nederland heeft vanaf het begin van de opzet van 
de bankenunie aangegeven dat een Europees DGS het 
sluitstuk moet zijn, omdat dit Europese risicodeling met zich 
meebrengt. Eerst is verdere harmonisatie van regelgeving 
voor banken nodig (single rulebook) en dient de bankenunie 
zich voldoende te hebben bewezen.
De Commissie heeft 30 september jl. ook haar actieplan  
voor de Kapitaalmarktunie gepresenteerd. De Kapitaalmark-
tunie is een aanvulling op de derde pijler van het EU investe-
ringsplan en moet zorgen voor een impuls aan het functione-
ren van Europese kapitaalmarkten ten behoeve van de reële
economie. Als onderdeel van dit actieplan zijn twee verorde-
ningen voor securitisaties gepresenteerd.
Het Luxemburgs Voorzitterschap streeft naar een spoedig 
akkoord binnen de Raad hierover. Later dit jaar wordt een 
voorstel tot herziening van de prospectusrichtlijn verwacht.
Een aantal andere belangrijke dossiers zal ook de nodige 
aandacht vragen tijdens het Nederlands voorzitterschap. 

Over het Commissievoorstel ten aanzien van Bank Structural 
Reform, wat beoogt bij te dragen aan het terugdringen van 
de ‘too big to fail’-problematiek bij banken en onder meer 
ingaat op de vraag in hoeverre grote banken hun risicovolle 
handelsactiviteiten moeten afsplitsen van reguliere nutsactivi-
teiten (leningen verstrekken) is reeds een Raadsakkoord be-
reikt. Zodra het EP haar positie heeft bepaald zullen daarom 
onderhandelingen in triloog-verband plaatsvinden. Daarnaast 
zal de Commissie naar verwachting begin 2016 een wetge-
vend voorstel agenderen voor een raamwerk voor herstel en 
afwikkeling van centrale tegenpartijen (central counterparties, 
CCP’s). Naar verwachting zal onder het Nederlands voorzit-
terschap ook de triloog over de herziening van de Europese 
richtlijn voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) worden gestart.

Belastingen
Op 17 juni 2015 presenteerde de Commissie een actieplan 
voor hervorming van de vennootschapsbelasting in de EU25. 
Dit omvat een reeks initiatieven die een einde moeten maken 
aan belastingontwijking, de duurzaamheid van de inkomsten 
moeten garanderen en de interne markt moeten verster-
ken voor het bedrijfsleven. De strijd tegen belastingfraude 
en -ontwijking vormt een speerpunt tijdens het Nederlands 
voorzitterschap, conform de motie-Maij. Nederland wil een
voortrekkersrol vervullen in het vergroten van transparantie bij 
de aanpak van belastingontwijking door bedrijven op basis 
van de afspraken die hierover oktober jl. in OESO verband 
zijn gemaakt binnen het Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) traject. In dit licht is recent een akkoord bereikt 
tussen de lidstaten over onderling uitwisselen van belasting-
rulings. Verder zullen gedurende het Nederlands voorzitter-
schap de eerste stappen gezet worden in het omzetten van 
OESO BEPSmaatregelen in Europese wetgeving26. Neder-
land zal wetgeving van de Commissie op dit punt afwachten. 
Ook zal tijdens het Nederlands voorzitterschap verder wor-
den gesproken over de opname van een minimum effectieve 
belastingclausule in de Interest & Royalty richtlijn27.

24  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 15, ‘European 
Bank Deposit Insurance’, Annex I.

25  ‘Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel 
in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden’, COM 
(2015), 302 final d.d. 17 juni 2015; zie Kabinetsapprecia-
tie d.d. 6 juli 2015 (Kamerstuk 21501-07, nr. 1281).

26  In navolging van COM (2015), 302 kondigt de Commissie 
dit in het werkprogramma onder voorstel 12, ‘Corporate 
Tax Package’ Annex I, aan.

27  Conform vermeld in bovengenoemd actieplan COM 
(2015), 302 final, p. 11.



Ook publiceert de Commissie in het kader van de digitale 
interne markt in de loop van 2016 een actieplan voor een ef-
ficiënt en fraudebestendig Btw-regime dat onder andere een 
voorstel voor Btwtarieven en e-commerce zal bevatten. Ook 
volgt een mededeling over het definitieve Btw-systeem. Af-
hankelijk van het tijdstip van publicatie zal Nederland tijdens 
het voorzitterschap hier mee aan de slag gaan.
Mogelijk komt tijdens het Nederlands voorzitterschap de 
Financial Transaction Tax (FTT) opnieuw ter sprake, als de 
kopgroep van elf lidstaten die hebben gekozen voor nauwere 
samenwerking op dit gebied een voorstel presenteert voor 
een richtlijn terzake. Nederland heeft zich niet bij deze kop-
groepaangesloten, omdat het eerder gedane voorstel – dat 
vooral pensioenfondsen belast – niet voldoet aan de voor-
waarden hiervoor uit het regeerakkoord.

Europese begroting
In aanloop naar het Nederlands voorzitterschap bereidt 
Nederland voorstellen voor om de Europese begrotingssys-
tematiek te vereenvoudigen en te verbeteren.28 De Europese 
begrotingssystematiek wordt vaak ervaren als weinig trans-
parant, onduidelijk en in sommige gevallen onnodig inge-
wikkeld. Nederland streeft daarom naar meer transparantie, 
betere voorspelbaarheid en consistentie in de begrotingssys-
tematiek. Het vinden van praktische oplossingen, die gerea-
liseerd kunnen worden binnen de bestaande wet- en regel-
geving, staat voorop. In aanvulling op recente voorstellen van 
de Commissie29 zal Nederland zich bijvoorbeeld inzetten voor 
het harmoniseren van bronnenrevisies en aandringen op het 
versneld afbouwen van voorbehouden die lidstaten hebben 
op delen van hun BNIgegevens.
Ook zet Nederland zich in voor een heldere Europese be-
grotingskalender waardoor op vaste momenten in het jaar  
vaste stappen in het begrotingsproces worden doorlopen. 
Nederland zal samenwerking zoeken met de gelijkgestemde 
lidstaten voor draagvlak voor onze plannen en met de Com-
missie om tot concrete vervolgstappen te komen.
In 2016 presenteert de High Level Working Group on Own 
Resources (HLGOR) zijn eindrapport.
Voorafgaand zal de HLGOR een interparlementaire confe-
rentie organiseren met het Europees parlement en nationale 
parlementen. Deze conferentie is voorzien in juni. Behande-
ling van het eindrapport zal derhalve onder het Slowaakse 
voorzitterschap vallen.
Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap vindt tot slot 
de déchargeprocedure plaats over de Europese begroting 
2014. De Raad zal in januari en februari een déchargeadvies 
overeenkomen ten behoeve van het Europees Parlement, 
dat later in het voorjaar een besluit neemt over het verlenen
van décharge aan de Europese Commissie. Nederland heeft 
de afgelopen jaren, samen met het Verenigd Koninkrijk en 

Zweden, tegen het déchargeadvies van de Raad gestemd 
als uitdrukking van ongenoegen over het feit dat de Europe-
se Rekenkamer vanwege de hoge foutenpercentages en het
slechts gedeeltelijk doeltreffend financieel beheer al twintig 
jaar geen goedkeurende verklaring afgeeft over EU-uitgaven. 
Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zorgen voor een 
zo soepel mogelijk verlopend déchargeproces.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
In een Europa zonder binnengrenzen zijn gemeenschappe-
lijke oplossingen nodig op het terrein van justitie, politiesam-
enwerking, asiel en migratie. Het kabinet blijft onverminderde 
steun geven aan het streven naar een Europese ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht, waarin alle Europese burgers 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten zowel offline als 
online gerespecteerd worden en hun veiligheid gewaarborgd. 
Tegelijkertijd streeft het kabinet ook naar versterken van een 
vrij dataverkeer in de Unie, en een betere benutting van de 
digitale interne markt, om zo innovatie en groei aan te jagen,
uiteraard gepaard met een krachtige dataprotectie en een 
evenwichtig en effectief contractenrecht ten bate van zowel 
ondernemers als consumenten. Dergelijke garanties zijn 
essentieel om de voordelen van Europese samenwerking 
voor de burgers te maximaliseren en een betrouwbaar on-
dernemingsklimaat binnen de interne markt te bevorderen. 
Het kabinet kijkt verder uit naar de publicatie van het voorstel 
voor online aankopen, wat een actiepunt is van de Digitale 
Interne Markt Strategie. 
De huidige Europese migratieproblematiek treft alle lidsta-
ten eigen wijze en vraagt om een daadkrachtige Europese 
oplossing. Het kabinet spant zich in om tot een gezamenlijke 
Europese aanpak te komen. Deze moet een eind maken 
aan de verdrinkingen, verstikkingen en mensensmokkel en 
vorm geven aan de invulling van onze plicht vluchtelingen te 
beschermen en aan een aanpak van het probleem op een 
manier die houdbaar is voor Europa. Het kabinet zal zich 
tijdens het Voorzitterschap inspannen om de uitvoering van 
de Europese migratieagenda van mei jl. en de aanvullende 
voorstellen van de Commissie op dit terrein, zoals ook aan-
gekondigd in het Werkprogramma 2016 van de Europese 
Commissie, verder te brengen en te helpen implementeren.
Nederland wil graag stappen zetten die leiden tot een billijke 
verdeling van de eerste aankomsten van asielzoekers en de 
behandeling van asielaanvragen, alsook de verdere verbete-
ring van de beveiliging van de Europese buitengrenzen. 

28  Kamerbrief 2015Z19560 Achtste aanvullende EU-begro-
ting voor 2015 (20 oktober 2015).

29  Kamerbrief 2015Z19433 BNC-fiche voor de terbeschik-
kingstelling van de eigen middelen (16 oktober 2015).



Bovendien dient voor de middellange termijn het perspectief 
in de regio van eerste opvang te worden vergroot, ten einde 
het model van risicovolle doorreis te doorbreken.
Nederland streeft er naar om de verschillende uitdagingen 
die er op dit terrein zijn, door middel van een geïntegreerde 
Europese aanpak te vatten. Daarom hecht het kabinet aan 
de voorspoedige implementatie van de recent genomen be-
sluiten gericht op de herplaatsing van 160.000 asielzoekers,
het goed functioneren van de hotspots en het bevorderen 
van de operationele samenwerking tussen lidstaten. De 
gepresenteerde wetsvoorstellen met betrekking tot een 
herplaatsingsmechanisme en de Europese lijst veilige landen 
van oorsprong zullen tijdens het Voorzitterschap eveneens 
een prominente rol spelen. Op het terrein van de externe di-
mensie zijn in de afgelopen maanden ook de nodige maatre-
gelen overeengekomen, zoals het actieplan mensensmokkel 
en terugkeer. Het kabinet kijkt in het bijzonder uit naar het 
grensbeheerpakket dat de Europese Commissie in decem-
ber zal presenteren, waar onder meer een versterking van 
het mandaat van Frontex wordt verwacht.30

Daarnaast heeft de Europese Commissie in haar Werkpro-
gramma ook maatregelen aangekondigd om het migratiebe-
heer te verbeteren, wat zich zal richten op hervestiging, een 
revisie van het Dublinsysteem en reguliere migratie.31

In reactie op de huidige complexe veiligheidsdreigingen is 
ook de implementatie van de in juni jl. aangenomen Euro-
pese Veiligheidsstrategie voor de periode 2015-2020 van 
belang. Gezien het grensoverschrijdende karakter van cyber-
crime en -security, terrorisme, georganiseerde criminaliteit
en mensenhandel is een gecoördineerde reactie op Euro-

pees niveau vereist. Dat geldt ook voor preventief optreden 
om radicalisering tegen te gaan. Het kabinet zet specifiek 
in op effectieve operationele samenwerking en de verdere 
verbetering van informatie-uitwisseling op basis van de
bestaande instrumenten en met inachtneming van waarbor-
gen voor gegevensbescherming. Bovendien ziet het kabinet 
een link met de Strategic review, gezien de inherente kop-
peling van interne veiligheidsdreigingen met ontwikkelingen 
buiten de Europese grenzen.
Onder het Luxemburgs voorzitterschap heeft de JBZ raad 
een implementatietraject voor 2015 van de Europese Vei-
ligheidsstrategie aangenomen. Nederland zal zich inzetten 
om hieraan voor 2016 verder invulling aan te geven. Neder-
land ziet verder met belangstelling uit naar het voorstel tot 
wijziging van het kaderbesluit inzake terrorisme, betere regels 
over vuurwapens en een voorstel voor de bestrijding
van fraude en vervalsing op niet-contante betaalmiddelen32. 
Het bestrijden van fraude, welke in veel gevallen een grens-
overschrijdende component kent, is een prioriteit van de 
Nederlandse regering. Ook het bestrijden van fraude met 
betaalmiddelen, in welke vorm dan ook, wordt van belang 
geacht. Het kabinet wacht dan ook het voorstel van de 
Commissie af en zal zich op dat moment met interesse
over het voorstel buigen. Financieel rechercheren is een ef-
fectief instrument in de aanpak van fraude en is een prioriteit 
van het aankomende Nederlands voorzitterschap.
Tenslotte zal Nederland tijdens het Voorzitterschap erop 
inzetten om een aantal lopende wetgevingsdossiers die in de 
Raad en in de triloog in onderhandeling zijn, verder te bren-
gen. Dat betreffen de dossiers met betrekking tot de veror-



dening en richtlijn gegevensbescherming, de toetreding van 
de EU tot het EVRM en het dossier procedurele waarborgen 
verdachten.

Landbouw- en Visserijraad
Landbouw en visserij zijn essentieel voor de Nederlandse en 
Europese economie en voor de wereldwijde voedselzeker-
heid. Voor Nederland, dat immers de tweede agro-exporteur 
ter wereld is en de EU als primaire afzetmarkt heeft, zijn een 
gelijk speelveld en een goede aansluiting van de regelgeving 
bij de praktijk van groot belang. Dit geldt zowel voor het GLB 
en het markt- en prijsbeleid daarbinnen als het veterinaire en 
fytosanitaire beleid. Daarnaast staan we wereldwijd voor de 
opgave om in 2050 tenminste 9 miljard mensen te voeden. 
Klimaatslimme landbouw en bestrijding van voedselverspil-
ling in alle onderdelen van de keten en zowel in Europa als 
daarbuiten bieden oplossingen. Nederland kan daar dankzij 
onze grote kennis op landbouwgebied, ons innovatieve be-
drijfsleven en onze internationale reputatie aan bijdragen.
Tijdens het voorzitterschap wil Nederland een gedachtewis-
seling organiseren over de ervaringen met het hervormde 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met het oog op de toe-
komst van dit beleid na 2020. Daarnaast wil Nederland de 
Europese Commissie uitdagen om stappen te zetten in de
vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid op de kortere termijn, om onnodige regeldruk voor 
agrarisch ondernemers tegen te gaan. De marktsituatie in 
verschillende agrarische sectoren, zoals de melkveehouderij 
en de varkenshouderij, is momenteel zorgelijk. Ook daar zal
aandacht voor blijven.

Nederland zal verder tijdens het voorzitterschap aandacht 
besteden aan het tegengaan van antimicrobiële resistentie. 
Een “One Health”-aanpak is hier noodzakelijk: het kabinet 
dringt zoals gezegd aan op meer samenwerking tussen 
volksgezondheid- en landbouwministers op dit terrein. In
dit kader organiseren de Staatssecretaris van Economische 
Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
een ministeriële conferentie.
Ook zal Nederland aandacht vragen voor de onbalans 
tussen het octrooi- en kwekersrecht die de vrije toegang 
tot genetische bronnen, van belang voor plantenveredeling, 
belemmert. Op de wetgevingsdossiers op visserijgebied wil 
Nederland een verdere verduurzaming bereiken, zoals dat in 
het kader van het hervormde Gemeenschappelijk Visserijbe-
leid is afgesproken. Het vastleggen van afspraken voor het 
meerjarig duurzaam beheer van visbestanden en de verdere 
invoering van de aanlandplicht ter voorkoming van voedsel-
verspilling, zijn daarbij prioriteiten. Ook hier is het perspectief 
zowel Europees als mondiaal: schone oceanen zijn essen-
tieel voor de wereldwijde voedselzekerheid. Nederland wil 
tijdens het voorzitterschap stappen zetten op het gebied van 
Blue Growth en Food Security.
Tenslotte komen naar verwachting evaluaties door de 
Europese Rekenkamer en de Europese Commissie aan de 
orde van EU-inspanningen op het gebied van bossen en de 
aanpak van de handel in illegaal hout. Nederland wil op basis 
daarvan komen tot een effectievere en coherente aanpak die
ook een impuls geeft aan het stopzetten van ontbossing.

Milieuraad
Als voorzitter zal Nederland vraagstukken op het gebied van 
klimaat, milieu en duurzaamheid integraal behandelen. Daar-
mee wil Nederland waarborgen dat maatregelen op verschil-
lende beleidsterreinen elkaar zoveel mogelijk versterken en 
dat economische doelstellingen en een verantwoord gebruik 
van grondstoffen en energiebronnen samenkomen in een 
toekomstbestendig model van duurzame groei. De aankon-
diging van het Commissievoorstel, volgende stappen voor 
een duurzame Europese toekomst33, om economische groei 
en duurzaamheid ook in de periode na 2020 te waarborgen, 
ziet Nederland dan ook als een belangrijk initiatief. 

30  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 19, ‘Border 
Management Package’, Annex I.

31  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 18, ‘Better 
Migration Management’, Annex I.

32  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 17, ‘Imple-
mentation of a European Agenda on Security’, Annex I.

33  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 5, ‘Next steps 
for a sustainable European Future’, Annex I.



Als voorzitter zal Nederland o.a. de Milieuraad benutten om 
de Europese gedachtevorming hiervoor te voeden in relatie 
tot de implementatie van de 2030 duurzame ontwikkelings-
agenda.
De voorbereidingen voor de VN klimaattop (COP21) die eind 
dit jaar in Parijs zal plaatsvinden zijn in 2015 een belangrijk 
terugkerend thema geweest in de Milieuraad. De internatio-
nale gemeenschap heeft zich gecommitteerd aan het berei-
ken van een nieuw mondiaal klimaatakkoord in Parijs, om
temperatuurstijging op aarde beperkt te houden tot maxi-
maal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële 
niveau. De EU streeft naar een juridisch bindend akkoord 
waarin alle landen naar vermogen bijdragen aan het bereiken 
van klimaatneutrale en klimaatbestendige groei. Een nieuw
mondiaal klimaatakkoord in Parijs vormt een belangrijke stap 
op weg naar dat doel. De uitkomst van COP21 en de verde-
re uitwerking zullen tijdens het Nederlandse voorzitterschap 
en later in 2016 dan ook volop in de belangstelling staan. De 
Europese Raad heeft zich voorgenomen de uitkomsten van
Parijs en de implementatie van het Europese Klimaat- en 
Energiepakket 2030 nader te bespreken.
Tegelijkertijd wordt sinds juli onderhandeld over het Commis-
sievoorstel voor herziening van het EU emissiehandelssys-
teem (ETS). In het tweede kwartaal van 2016 worden Com-
missievoorstellen verwacht voor de nationale doelstellingen 
voor het verder terugdringen van CO2-emissies in de non-
ETS-sectoren (effort sharing decision)34. Als Voorzitter zet 
Nederland zich in voor concrete voortgang in deze onder-
handelingen waarmee de Europese bijdrage aan de mondia-
le aanpak van klimaat, ten minste 40% reductie in 2030 t.o.v. 
1990, wordt geïmplementeerd in EU-beleid en wetgeving.
Duurzame groei gaat echter verder dan enkel CO2-reductie: 
onze economie moet niet alleen klimaatneutraal worden, 
maar ook circulair. Een circulaire economie draait om zuinig 
omgaan met grondstoffen, hergebruik van materialen en het 
benutten van afval als grondstof. Het biedt een oplossing 
voor het realiseren van een economische groei die voorkomt 
dat het natuurlijke kapitaal uitgeput raakt, dat er grote afhan-
kelijkheid is van primaire grondstoffen en dat er een enorme
hoeveelheid afval ontstaat. Een EU-brede inzet op de 
transitie naar een circulaire economie biedt kansen voor de 
Europese concurrentiepositie, nieuwe innovatiemogelijkhe-
den en significant potentieel voor groei en banen. Het nieuwe 
Circulaire Economie pakket, dat naar verwachting eind 2015 
door de Commissie wordt uitgebracht35, zal een belangrijk 
dossier worden onder het Nederlands voorzitterschap. Naar 
verwachting zal dit pakket bestaan uit een actieplan met 
verschillende Commissievoorstellen en –initiatieven t.b.v. een 
Circulaire Economie (voor de komende vier jaar) waaronder 
een voorstel voor de wijziging van afvalregelgeving.
In het kader van better regulation zal Nederland zich ook op 

milieugebied inzetten voor verbetering en vereenvoudiging 
van EU-regelgeving, met name via promotie van het Neder-
lands-Brits-Duitse initiatief ‘Make It Work’, dat zich samen 
met de Commissie en een coalitie van lidstaten richt op beter 
uitvoerbare, consistentere en meer toekomstbestendige EU 
milieuwetgeving. Samen met de Commissie wordt o.a. ge-
werkt aan een herziening en modernisering van de rapporta-
geverplichtingen.
Hiertoe kondigt de Commissie in haar werkprogramma aan 
in 2016 met een mededeling te komen waarin de strate-
gie en ambities worden geschetst voor de monitoring- en 
rapportageverplichtingen in het milieubeleid en een fitness 
check te doen over de breedte van de rapportageverplichtin-
gen in EUmilieuregelgeving36.
Bij de uitwerking van ‘Make It Work’ zal Nederland aandacht 
vragen voor andere manieren van sturen naast regelgeving, 
zoals bij de Nederlandse Green Deal-aanpak is gedaan.
Andere belangrijke dossiers die Nederland als voorzitter op 
zal pakken zijn de herziening van de NECrichtlijn (nationale 
emissieplafonds voor schadelijke stoffen)37, de fitness check 
van de Vogel- en Habitatrichtlijnen38 en de voorbereiding van 
de assemblee van de ICAO (VNburgerluchtvaartorganisatie) 
die zich na de zomer van 2016 zal buigen over een mondiaal 
emissiehandelssysteem voor de luchtvaart.
Op 14 en 15 april 2016 vindt de gecombineerde informele 
ministeriële milieu- en transportraad plaats. De bijeenkomst 
zal in het thema staan van ‘innovatie van techniek en be-
leid ten behoeve van smart en green mobility’. Naast een 
gezamenlijk deel zullen de milieuministers en transportmi-
nisters ook afzonderlijk bijeenkomen. Bij het milieudeel staat 
de vraag centraal op welke wijze innovatie die nodig is om 
in 2050 60% CO2 te besparen in de EU gestimuleerd kan 
worden. De uitkomsten hiervan kunnen bijdragen aan het 
verder brengen van de transitie naar zero-emissie rijden, de 
CO2-normering voor voertuigen na 2020 en het post-2020 
(bio-)brandstoffenbeleid.

34  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 7, ‘Energy 
Union Package’, Annex I.

35  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 3, ‘Circular 
Economy Package’, Annex I. 

36  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 9, ‘Environ-
mental Reporting Initiative, Annex II.

37  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 5, ‘Reduction 
of National Emissions’, Annex III.

38  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 6, ‘EU Nature 
Legislation’, Annex II.



Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Nederland zal op onderwijsgebied aansluiten bij de Strategi-
sche Agenda, waarin de ontwikkeling van kennis en vaardig-
heden en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking op de 
arbeidsmarkt prioriteit zijn. Aansluiting wordt ook gezocht bij 
de Europa 2020-strategie en de in de OJCS-Raad van 23
november onder het Luxemburgse Voorzitterschap nog te 
actualiseren prioriteiten voor Europese onderwijssamen-
werking voor de komende vijf jaar (Onderwijs en Opleiding 
2020-strategie). Inmiddels heeft de Europese Commissie in 
haar werkprogramma 2016 een Europese nieuwe vaardig-
hedenagenda aangekondigd39, die in deze Raad zal worden 
besproken. Deze agenda moet investeringen in de opleiding 
van burgers stimuleren en hen beter toerusten op een ver-
anderende arbeidsmarkt en samenleving. Ook zal aandacht 
worden besteed aan de wederzijdse erkenning van kwalifi-
caties. Deze wederzijdse erkenning ondersteunt het hoger 
en beroepsonderwijs en draagt bij aan het volledig benutten 
van het potentieel van digitale banen. In dit verband kan 
gewezen worden op de Nederlandse reactie op een eerdere 
consultatie over de bestaande Europese instrumenten voor
kwalificaties en competenties40. De aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt en de excellentie en moderni-
sering van het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs zijn 
ook voor Nederland hoofdthema’s, met als belangrijk doel 
een actieve uitwisseling van goede voorbeelden van natio-
naal beleid.
De Nederlandse focus bij cultuur, media en creatieve indus-
trie zal liggen bij een debat en conclusies in de Raad over de 
voor digitaal erfgoed benodigde infrastructuren en platforms 
(zoals de portaalsite Europeana waarop gedigitaliseerde col-
lecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellin-
gen te vinden zijn). Nederland verwelkomt de aankondiging 
van de Commissie om in het kader van de Digitale Interne 
Marktstrategie een voorstel in te dienen voor herziening van 
de audiovisuele mediarichtlijn in 201641 (mogelijk nog aan het 
eind van ons Voorzitterschap) en zal zich inzetten het debat 
verder te brengen. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar 
het stimuleren van de circulatie van Europese audiovisuele 
producties. Verder overweegt Nederland tijdens het voorzit-
terschap het debat te bevorderen over de bijdrage van het 
onderwijs aan de opvang en integratie van migranten en de 
rol van het onderwijs en het jeugdwerk om de radicalisering 
van jongeren tegen te gaan. Dit wordt gedaan in samenhang 
met de conclusies van het Luxemburgse Voorzitterschap, 
actuele ontwikkelingen en eventuele Commissieinitiatieven.
Een discussie over de bijdrage van het jeugdwerk sluit aan 
bij de speerpunten van de Commissie die zich richten op 
de inclusie en participatie van jongeren in de maatschappij. 
Ook zal aandacht worden gevraagd voor de (maatschap-
pelijke) participatie van jongeren en jongvolwassenen met 

(milde) psychische problemen. Het is belangrijk dit vanuit een 
sectoroverstijgende invalshoek te benaderen en naast de 
gebruikelijke stakeholders ook de volksgezondheidshoek te 
betrekken. Op basis van het EU-werkplan sport 2014-2017, 
zal Nederland de integriteit van de sport agenderen.
De inzet zal zich richten op de voorbereidingen en organisa-
tie van grote internationale sportevenementen en met name 
de vraag hoe te komen tot positieve sociale, economische 
en duurzame opbrengsten, die kunnen rekenen op maat-
schappelijk draagvlak. Er zal nauw worden samengewerkt 
met de sportsector.
Het Nederlandse EU-voorzitterschap wordt, zoals te doen 
gebruikelijk, omlijst door een cultureel programma. Dit pro-
gramma is erop gericht de Nederlandse cultuur in ruime zin 
onder de aandacht te brengen en voorziet in verschillende 
activiteiten in Amsterdam, Brussel en op de Nederlandse 
ambassades in EU-lidstaten.

Transport, Telecom en Energie
In 2014 presenteerde de Europese Commissie een kader-
strategie voor een Europese Energie Unie42.
In maart 2015 zijn, met steun van Nederland, Raadscon-
clusies aangenomen over de strategie, met richtsnoeren 
voor de verdere uitwerking. De strategie is gebaseerd op vijf 
pijlers, namelijk maatregelen voor verbeterde energievoorzie-
ningszekerheid, een betere interne energiemarkt, reductie
van de energievraag, vermindering van CO2-uitstoot en 
onderzoek en innovatie op energiegebied.
Doel is een meer betaalbare energievoorziening, het ver-
minderen van de energieafhankelijkheid van de EU, en de 
totstandkoming van een toekomstbestendig klimaatbeleid. 
Ter implementatie van de Energie Unie strategie heeft de 
Commissie al een voorstel43 gedaan voor de herziening van 
de richtlijn energielabeling. In de komende periode is verdere 
uitwerking van de strategie te verwachten. Zo zullen komend 
jaar belangrijke voorstellen worden gedaan om het ontwerp 
van de elektriciteitsmarkt te wijzigen. Dit zal bijdragen aan 
het verhogen van de flexibiliteit van het energiesysteem, de

39  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 1, ‘New Skills 
Agenda for Europe’, Annex I.

40  Brief Minister van OCW, Kamerstukken II, 2013-2014, 22 
112, nr. 1828.

41  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 6, ‘Implemen-
tation of the Digital Single Market Strategy’, Annex I.

42  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 7, ‘Energy 
Union Package’, Annex I.

43  COM(2015)341 - Kader voor energie-efficiëntie-etikette-
ring en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU.



 coördinatie van beleid op het terrein van leveringszeker-
heid, de marktintegratie van duurzame energie en regionale 
samenwerking. Ook zal de Commissie voorstellen publiceren 
om de Europese voorzieningszekerheid te versterken. Ne-
derland is verheugd met het feit dat de Commissie ambitieus 
doorpakt met de implementatie van de Energie Unie strate-
gie. Nederland zal zich tijdens het voorzitterschap inzetten 
om de nodige voortgang te boeken op genoemde voorstel-
len en schenkt daarbij bijzondere aandacht aan het nieuwe 
marktontwerp voor elektriciteit en regionale samenwerking; 
dat zijn essentiële bouwstenen voor de Energie Unie.
Op het gebied van Transport zijn het Vierde Spoorpakket en 
de verwachte Luchtvaartstrategie de belangrijkste dossiers 
voor de komende periode. De onderhandelingen met het 
Europees Parlement over de voorstellen van de marktpijler 
van het Vierde Spoorpakket zullen naar verwachting onder
Nederlands voorzitterschap worden afgerond. De Lucht-
vaartstrategie wordt in december verwacht. In het bijzonder 
zal Nederland een discussie over de strategie faciliteren op 
de Aviation Summit op 20-21 januari 2016. De strategie zal 
naar verwachting ook voorstellen bevatten voor herziening 
van de EASA Verordening, voor drones en voor mandaten 
voor luchtvaartonderhandelingen met onder meer de Golf-
staten. Indien een oplossing wordt gevonden m.b.t. Gibraltar 
kan Nederland de luchtvaartdossiers SES2+ en Passagiers-
rechten agenderen en mogelijk afronden tijdens haar Voor-
zitterschap. Nederland streeft er tot slot naar het voorstel 
voor de verordening voor markttoegang voor havendiensten 
tijdens haar voorzitterschap tot een goed einde te brengen. 
Nederland ziet uit naar de aangekondigde Commissie-initi-
atieven op het gebied van verminderde olie-afhankelijkheid 
van transport (decarbonisatie), betere benutting van infra-
structuur en versterking van de handhaving van sociale wet-
geving. Kritisch zal de opstelling zijn ten opzichte van nadere 
initiatieven op het gebied van wegbeprijzing en liberalisering 
van het wegvervoer.
Het transportdeel van de gecombineerde ministeriele milieu- 
en transportbijeenkomst, op 14 en 15 april 2016, staat in 
het teken van connected, automatisch en autonoom rijden. 
Hiermee streeft Nederland er o.a. naar Europese harmonisa-
tie op het gebied van ITS en zelfrijdende voertuigen een
stap verder te brengen. In de Telecomraad is de digitale 
interne markt eveneens het belangrijkste dossier, waarbij de 
herziening van het regelgevend kader voor telecombedrij-
ven centraal staat. Een modern regelgevend kader biedt de 
mogelijkheid om de mededinging, concurrentie en inves-
teringen in de telecomsector te versterken. Ook internet 
governance (waarbij Nederland zich, conform toezegging 
aan en met steun van uw Kamer, inzet voor een vrij en open 
internet), de review van de groothandelsmarkt voor roaming 
en het gebruik van de 700 MHz radiospectrumband zijn 

onderwerpen die zullen gaan spelen. Nederland onderschrijft 
de doelen van het voorstel voor de netwerk- en informatie-
beveiligingsrichtlijn.44 Tijdens het voorzitterschap zal Ne-
derland dit dossier oppakken, hetzij voor afronding van de 
onderhandelingen, hetzij voor de implementatie. Nederland 
zet daarnaast in op afronding van het dossier richtlijn toegan-
kelijkheid overheidswebsites tijdens het voorzitterschap. Tot 
slot ziet Nederland het in de Digitale Interne Markt Strategie 
aangekondigde eGovernment actieplan met belangstelling 
tegemoet. Voor het postdossier wordt geen wetgevend voor-
stel verwacht. Nederland zal dit als Voorzitter ook niet actief 
stimuleren.45

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
Binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks-
gezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) staat voor 
Nederland het bevorderen van een gelijk speelveld voorop. 
Sociale dumping, schijnconstructies en valse concurrentie 
moeten worden bestreden. Werknemers moeten kunnen 
werken onder goede arbeidsomstandigheden en tegen een 
eerlijk loon. Uitgangspunt daarbij moet zijn gelijk loon voor 
gelijk werk op dezelfde plek. Een betere bescherming van 
mobiele werknemers versterkt de fundamentele vrijheid van 
verkeer voor werknemers binnen de Unie. Het kabinet hecht 
daarom zeer aan het arbeidsmobiliteitspakket dat de Com-
missie binnenkort zal presenteren.46 In haar werkprogramma 
kondigt de Commissie aan dat dit pakket, naast een me-
dedeling over arbeidsmobiliteit, zal bestaan uit een voorstel 
voor een gerichte herziening van de detacheringsrichtlijn 
en een herziening van de regels rondom de coördinatie 
van sociale zekerheid. Laatstgenoemde herziening beoogt 
misbruik tegen te gaan door betere handhaving. Het is 
opvallend dat de Commissie in haar werkprogramma spreekt 
van een gerichte herziening van de detacheringsrichtlijn. Tot 
nu toe sprak de Commissie van een gerichte evaluatie van 
de richtlijn. Dit acht het kabinet een positieve ontwikkeling. 
De Commissie benadrukt verder dat sociale dumping en 
het gevaar van een “brain drain” moeten worden bestreden, 
door ervoor te zorgen dat hetzelfde werk op dezelfde plaats 
met hetzelfde loon wordt gewaardeerd. 

44  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 4, ‘Network 
and Information Security’, Annex III.

45  Dit als reactie op de toezegging van de minister van Eco-
nomische Zaken aan het lid De Liefde in het debat over
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46  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 8, ‘Labour 
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Het kabinet deelt deze opvatting en acht een herziening van 
de detacheringsrichtlijn noodzakelijk om dit te kunnen reali-
seren. Het kabinet wil het EU-voorzitterschap benutten om 
werkgerelateerde kanker tegen te gaan door werknemers 
te beschermen tegen een groter aantal kankerverwekkende 
stoffen dan thans het geval is. Dit vergt aanpassing van de 
carcinogenenrichtlijn. Tijdens het EU-voorzitterschap zal het 
kabinet zich voorts inzetten om kennisdeling tussen lidstaten 
op het terrein van armoedebestrijding te stimuleren.
Onder de noemer “een nieuwe start voor werkende ouders” 
kondigt de Commissie in haar werkprogramma voor 2016 
een pakket aan maatregelen gericht op een beter evenwicht 
tussen werk en privéleven voor werkende ouders47. Het 
pakket bevat ook maatregelen ter ondersteuning van de 
deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Het kunnen 
combineren van arbeid en zorg is essentieel voor een goed 
functionerende arbeidsmarkt en het kabinet waardeert het 
dat de Commissie deze thema’s in samenhang adresseert. 
Voor zover de Commissie wetgevende maatregelen op dit 
terrein voorstelt, zal het kabinet de voorstellen op hun eigen 
merites beoordelen en tevens bezien aan de hand van 
subsidiariteit en proportionaliteit. Het kabinet acht het van 
belang dat EU-regelgeving op dit terrein de nodige flexibili-
teit bevat, zodat lidstaten de ruimte houden om deze aan te 
passen aan de nationale situatie. In dit verband is relevant 
dat er onvoldoende steun is gebleken voor de eerder voor-
gestelde aanscherping van de Zwangerschapsverlofrichtlijn. 
De Commissie zal hiermee bij nieuwe voorstellen rekening 
moeten houden. De Commissie kondigt in het werkprogram-
ma verder aan in 2016 een “pillar of social rights”48 te zullen 
publiceren. De Commissie geeft aan dat dit initiatief beoogt 
gaten in bestaande wetgeving te dichten en gemeenschap-
pelijke principes en referentiewaarden te identificeren, ten-
einde op termijn te komen tot een grotere convergentie van 
de prestaties van lidstaten op sociaal- en werkgelegenheid-
sterrein. Het is nog niet duidelijk hoe het initiatief er concreet 
uit komt te zien. Het kabinet wacht de concrete voorstellen 
met belangstelling af. Het kabinet zal de voorstellen op hun 
eigen merites beoordelen en tevens bezien aan de hand van 
subsidiariteit en proportionaliteit.
Op het gebied van sociaal beleid is tot slot opvallend dat de 
Commissie geen nieuwe Gendergelijkheidsstrategie aan-
kondigt, maar wel de intentie uitspreekt om haar praktische 
werk op dit gebied te zullen voortzetten. Nederland zal deze 
activiteiten, op basis van de inspanningen van de vertegen-
woordiging van de EU in VN-verband, ondersteunen.
Nederland zal daarnaast lopende discussies voortzetten over 
bijvoorbeeld de richtlijn gelijke behandeling buiten de werk-
vloer en de richtlijn gendergelijkheid in besturen van beursge-
noteerde bedrijven. De eerdergenoemde Nieuwe Europese 
Vaardighedenagenda zal ook in deze Raad worden gepre-

senteerd.49 Op het gebied van de volksgezondheid heeft de 
EU een belangrijke rol ten aanzien van de markttoegang van 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Nederland zal 
tijdens het voorzitterschap aandacht besteden aan de vraag 
hoe innovatieve middelen sneller tegen een maatschappelijk 
aanvaardbare prijs bij de patiënt kunnen komen. 
Tijdens het voorzitterschap zal Nederland ook toewerken 
naar een akkoord met het Europees Parlement over de 
verordeningen inzake medische hulpmiddelen en in vitro-di-
agnostica. Het kabinet dringt aan op meer samenwerking 
tussen volksgezondheid- en landbouwministers op het 
terrein van antimicrobiële resistentie en zou graag zien dat 
lidstaten en de Commissie elkaar gaan aanspreken op 
doelen en resultaten. Nederland steunt daarom de in het 
Commissiewerkprogramma50 aangekondigde ambities op dit 
terrein en zal dit onderwerp ook tijdens het Nederlandse EU 
voorzitterschap agenderen.
Nederland steunt de Commissie in haar inspanningen om de 
vrijwillige samenwerking en financiering tussen lidstaten op 
het terrein van Health Technology Assessment (HTA) te ver-
sterken. Het is Nederland echter nog onvoldoende duidelijk 
waaruit de door de Commissie genoemde voorbereidende
werkzaamheden bestaan, anders dan het ter beschikking 
stellen van middelen uit Joint Action 3 voor de werkzaam-
heden van het vrijwillige HTA samenwerkingsverband 
EUnetHTA. 
Daarnaast waardeert Nederland het werk dat de Europese 
Commissie verzet op het gebied van hormoonverstorende 
stoffen. Het kabinet acht het van belang dat de risico’s van 
deze stoffen voor mens, dier en milieu worden geadresseerd. 
Het formuleren van criteria voor het aanmerken van stoffen 
als hormoonverstorend heeft vertraging opgelopen. Neder-
land zet zich er voor in verdere vertraging te voorkomen.

Tot slot zet Nederland, via de organisatie van een conferentie 
en agendering van het onderwerp tijdens de informele Raad, 
in op een versterkte gezamenlijke aanpak voor de verbete-
ring van levensmiddelen op EU-niveau. Een gelijk Europees 
speelveld voor producenten van voedingsproducten is ge-
wenst om gezonde innovaties en de gezonde keuze voor de 
consument makkelijker te maken.

47  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 2, ‘A New 
Start for Working Parents’, Annex I.

48  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 14, ‘Pillar of 
Social Rights’, Annex I.

49  Commissiewerkprogramma 2016, voorstel 1, ‘New Skills 
Agenda for Europe’, Annex I. 

50 Commissiewerkprogramma 2016, pag. 5.



Mogelijkheid om invloed uit te oefenen

E
Einde
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Hof van Justitie

Recht

Lidstaten
Europese Commissie

B
Implementatie Rechtsgeldig

Besluit

V

Raad van Ministers
Europees Parlement

Onderhandeling

Voorstel

Voorbereiding
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Alle bronnen gemonitord 
De EU Monitor volgt real time alle relevante bronnen met informatie over
Europese wet- en regelgeving:
  EUR-Lex
  OEIL
  registers van de Raad van Ministers en Europese Commissie
  websites van diverse EU-instellingen
  alle EU agentschappen
   diverse bronnen met formele Nederlandse standpunten, nieuws en weblogs 

van politici

Berichtgeving overzichtelijk gepresenteerd in één scherm
Alle voor u relevante berichten worden binnen één scherm op maat  
gepresenteerd. De informatie is toegankelijk via pc, tablet en smartphone.

Informatie, context, status en vervolgstappen in één dossier
Alle informatie wordt in een bredere context aangeboden in één dossier.
Hierdoor zijn status, agenda, vervolgstappen en onderlinge relaties tussen  
de verschillende stakeholders direct inzichtelijk.

Uw organisatie automatisch geïnformeerd
Op basis van uw wensen wordt uw gehele organisatie op de hoogte
gebracht via:
  alerts voor specifieke gebeurtenissen
  automatische nieuwsbrieven op maat
  door ANP samengestelde nieuwsbrieven
  intranet feeds

EU Monitor 
Volledig inzicht in alle relevante informatie

Verzekerd van betrouwbaar 
inzicht in Europese wet- 

en regelgeving

Informatie over de Europese
wet- en regelgeving staat

verspreid over veel bronnen.

Overzicht krijgen is tijdrovend
en mogelijk mist u belangrijke
informatie. Up- to- date blijven 

is haast  onmogelijk. 

Hoe blijft uw 
organisatie up- to- date?

www.anp.nl/eu www.pdc.nl/eu www.eumonitor.eu



Enkel relevante informatie ontvangen
Experts van ANP en PDC kunnen ondersteunen bij de inrichting op maat.  
Op deze wijze signaleert uw EU Monitor enkel voor u relevante informatie. 
Daarnaast vindt u zelf eenvoudig informatie binnen een lijst met vaste  
profielen zoals ‘energy’, ‘mobility’, ‘care’.

Uw nieuwsbrieven ook verzorgd door het ANP
Uw EU Monitor wordt desgewenst ingericht zodat u uw organisatie op maat 
informeert, automatisch of handmatig, middels alerts, nieuwsbrieven of intranet 
feeds. U kunt het ANP ook inschakelen om nieuwsbrieven samen te stellen  
en te versturen. Zo is uw organisatie dagelijks ’s ochtends vanaf 06.00 uur 
geïnformeerd.

Een product van PDC en het ANP
In de EU Monitor worden de krachten van PDC (informatie-architectuur) en  
het ANP (nieuws en media) gebundeld. PDC houdt zich onder andere bezig  
met informatievoorziening rondom parlementaire besluitvorming. Zo werken PDC 
en de Eerste Kamer al samen sinds 1974 op het gebied van elektronische 
informatie- uitwisseling waar ook de website EersteKamer.nl onder valt.

Uitbreidingsmogelijkheden
De EU Monitor biedt al inzicht in het Nederlandse standpunt betreffende
Europese besluitvorming. De EU Monitor kan worden uitgebreid met
de Parlementaire Monitor of Politieke Monitor. Hiermee bent u ook  
verzekerd van betrouwbaar inzicht in nationale parlementaire besluitvorming, 
opinie en nieuws. 

“  Dankzij de EU Monitor 
informeren wij onze 
klanten efficiënt, direct 
en op maat. Zo worden 
kansen gesignaleerd 
en kan tijdig worden 
bijgestuurd.’ 

Evert-Jan Mulder
Principal Consultant, PBLQ

Wij werken snel, onafhankelijk  
en betrouwbaar. Meer weten?  

Wij denken graag met u mee en helpen 
u  persoonlijk verder. Neem contact op via  

070 - 414 11 30 of zakelijk@anp.nl

Inrichting EU Monitor

Basis componenten

- Preview dossiers
- Nieuwe dossiers
- Wetgevende agenda
- Status en besluitvorming
- Openbare raadplegingen

Extra componenten

- Agenda EU algemeen
- EU Nieuws
- Nieuwe documenten EU

Uitbreidingsmogelijkheden
 
 Parlementaire Monitor
 Politieke Monitor
 Subsidie Monitor

Alle informatie o.b.v.
Commissievoorstel 

gebundeld

www.anp.nl/eu www.pdc.nl/eu www.eumonitor.eu



YoungTheHague verbindt & inspireert

YoungTheHague is hét  stadsbrede netwerk waar overheid 
en bedrijfsleven samenkomen: een netwerk voor álle young 
professionals in Den Haag. Dankzij YoungTheHague 
kunnen young professionals contacten opdoen buiten hun 
eigen organisatie en een ‘kijkje over de schutting’ nemen. 

Benieuwd welke YoungTheHague evenementen eraan 
komen of wil je zelf actief worden? Check de agenda 
en vacatures op www.youngthehague.nl! 

Ben jij een young professional en woon of werk je in 
Den Haag? Dan wordt het tijd dat je YoungTheHague 
leert kennen!
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“Het leuke van YoungTheHague is dat je op een snelle 
en informele manier met veel nieuwe mensen in contact 
komt. Je kunt makkelijk in je eentje aanwaaien bij een 
evenement.”

Benieuwd naar YoungTheHague evenementen of wil 
je zelf actief worden binnen YoungTheHague? Check 
de agenda en vacatures op www.youngthehague.nl! 

Geen lidmaatschap

Je hoeft geen lid te zijn van YoungTheHague 
om deel te nemen aan de activiteiten. Sterker 
nog: er bestaat geen offi cieel lidmaatschap. 
Per activiteit kun je je aanmelden. 

Volg YoungTheHague 
ook op social media: 

YTH Flyer A5 dubbelzijdig 14-06-2015.indd   2 15-06-15   14:35



Maak kennis met ons aanbod op www.professionallearning.nl
en volg ons op

Professionele verdieping
op academisch niveau

Een greep uit ons open aanbod:
• Leergang Toezicht in Transitie
• Leergang Terrorisme, Recht & Veiligheid 

voor practitioners
• Leergang Politics, Philosophy & Economics
• Leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit 

voor de publieke sector

Maatwerk
In de afgelopen jaren ontwikkelden we
maatwerktrajecten in opdracht van onder 
andere het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, de  gemeente Den Haag, 
de provincie Noord-Holland, het RIVM en 
AgentschapNL.

Over Universiteit Leiden - Campus Den Haag
Door onze vestiging in Den Haag zijn wij goed bekend met
dilemma’s van beleid en bestuur. Als geen ander zijn wij in
staat die dilemma’s te verbinden met vernieuwend onderwijs
op academisch niveau. Kijk voor meer informatie op
www.campusdenhaag.nl

Centre for Professional Learning

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen

Het Centre for Professional Learning van Universiteit Leiden - Campus 
Den Haag biedt verdiepende en uitdagende cursussen voor hogeropge-
leide  professionals, die beroepsmatig te maken hebben met het publieke 
domein. Wij zijn gevestigd in het hart van bestuurlijk Nederland.
Wij bieden kennis en inzichten op academisch niveau, met sterke 
nadruk op de praktische toepassing in uw dagelijkse werk. 
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