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Betreft: Permanente vertegenwoordiging Staten-Generaal bij de EU

Geachte heer Veidman,
In de vergadering van 10 april 2019 heeft het Presidium gesproken over uw brief d.d. 31 januari
2019 inzake de Permanente Vertegenwoordiging van de Staten-Generaal bij de Europese Unie.
Conform uw verzoek is deze brief betrokken bij de behandeling van de uitkomsten van het
evaluatieonderzoek naar de tevredenheid over de EU-dienstverlening en de positionering van de
EU-ondersteuning.
Het Presidium constateert dat dit onderzoek laat zien dat Kamerleden en ambtenaren tevreden zijn
over het functioneren van de huidige EU-staf. Uit de rapportage blijkt ook dat de positionering en
de aansturing van de EU-staf op dit moment goed geregeld zijn. Deze resultaten heb ik ook in een
gesprek met de Voorzitter van uw commissie doorgenomen.
Wat betreft de Permanente Vertegenwoordiging van de Staten-Generaal bij de Europese Unie, ziet
het Presidium de kwetsbaarheid van de personele omvang. Zeker gezien het feit dat deze ene
functionaris in Brussel ook werkzaamheden verricht om niet voor de Eerste Kamer. Het
Presidium is van mening dat de Parlementair Vertegenwoordiger in Brussel, die in dienst is van de
Tweede Kamer, werkzaamheden dient te verrichten voor de Tweede Kamer. Indien de Eerste
Kamer het nodig acht werkzaamheden voor zich te laten verrichten dan dient ze hier zelf zorg voor
te dragen, zonder extra kosten voor de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is, door middel van de
Griffier, hiervan op de hoogte gesteld. Het is de bedoeling deze situatie per 1 juli 2019 te
—

effectueren.
Met vriendelijke groet,
Namens het Presidium,

Khadija Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
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