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Brief aan de Tweede Kamer - Informatievoorziening 
Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit in verband met het 
Parlementair Behandelvoorbehoud 

Aanleiding 
Op 7 december stuurde de Kamer u een verzoek om een schriftelijke reactie op 
een lijst met voorgestelde informatieafspraken naar aanleiding van het eerder 
aangekondigde parlementair voorbehoud op de Herziening van de Richtlijn 
Luchtkwaliteit. De Kamer verzoekt u een schriftelijke reactie te sturen nog voor 
het debat op 13 december, waarin de inzet op de Milieuraad van 20 december 
wordt besproken. Ook herinnert de Kamer u aan het spoedig sturen van het BNC-
fiche over het herzieningsvoorstel. 

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd akkoord te gaan met het versturen naar de Tweede Kamer van 
bijgaande brief (bijlage 1). Daarmee stemt u – met enkele voorbehouden – in met 
de verzoeken van de Kamer over de informatievoorziening. Daarnaast geeft u aan 
dat het BNC-fiche apart naar de Kamer verstuurd wordt. 

Kernpunten 

Een parlementair voorbehoud is een procedure die bestaat sinds het Verdrag van 
Lissabon, bedoeld om de invloed op de Europese besluitvorming te waarborgen. 
Als een parlement van een lidstaat hier gebruik van wil maken, moet dit 
aangegeven worden in Brussel, zodat helder is dat het nationale parlement de 
onderhandelingen over een voorstel scherp in de gaten houdt. 

De Nederlandse Tweede Kamer heeft eerder in een procedurevergadering 
besloten een parlementair voorbehoud te maken op de herziening van de Richtlijn 
Luchtkwaliteit. Ook is er een rapporteur aangewezen, het lid Haverkort (VVD). Hij 
heeft vervolgens een lijst gemaakt met punten die hij graag ziet op het terrein 
van extra informatievoorziening. De Commissie IenW van de Tweede Kamer 
verzoekt u in een brief van 7 december (bijlage 2) hierop te reageren. 

Het is zaak de Kamer in deze verzoeken zo veel mogelijk tegemoet te komen. Het 
is vooral wenselijk de Kamer te informeren op hoofdlijnen, daar waar het voor 
Nederland essentiële punten betreft. U maakt één voorbehoud met betrekking tot 
het informeren rondom de raadswerkgroepen. De ervaring leert dat de 
vergaderfrequentie van de (ambtelijke) Raadswerkgroepen hoog is, dat de 
bestudeerde teksten vaak nog flink in beweging zijn alvorens er zich een 
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duidelijke richting aftekent, en er soms - binnen de kaders van de Nederlandse 
inzet - snel gehandeld moet worden. 

Krachtenveld 
Het is te verwachten dat de wens om goed geïnformeerd te worden over de 
onderhandelingen breed gedeeld wordt in de Kamer. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Voorgestelde kamerbrief  

2 Verzoek van de Kamer van 7 
december 

 

 


