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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Ierse senaat inzake het voorstel voor een richtlijn van 

de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Seanad Éireann (Ierse senaat) heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies 

inzake bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 

voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

RESOLUTIE VAN DE IERSE SENAAT VAN 15 december 2016 

 

De Ierse senaat:  

 

1) neemt nota van het krachtens artikel 107 van het reglement van orde overeengekomen 

verslag van het Gemengd Comité voor financiën, overheidsuitgaven en hervorming en 

van de Taoiseach (eerste minister) inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad 

betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) (COM(2016) 683) en het voorstel voor een richtlijn 

van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (COM(2016) 685), dat op 14 december 2016 is voorgelegd aan 

de Ierse senaat in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), van het reglement 

van orde; 

 

2) stelt zich, gezien bovengenoemd verslag en in het kader van de uitoefening van zijn 

taken overeenkomstig sectie 7, lid 3, van de Ierse wet inzake de Europese Unie van 

2009, op het standpunt dat het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(CCCTB) (COM(2016) 683) en het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende 

een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(COM(2016) 685) om de in lid 3 van het verslag aangegeven redenen niet stroken met 

het subsidiariteitsbeginsel; 

 

3) merkt op dat overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder d), van het reglement van orde 

een kopie van deze resolutie, het gemotiveerd advies en bovengenoemd verslag zullen 

worden toegezonden aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie. 
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GEMENGD COMITÉ VOOR FINANCIËN, OVERHEIDSUITGAVEN EN 

HERVORMING, EN 

DE EERSTE MINISTER 

 

Verslag krachtens artikel 114 van het reglement van orde van het Lagerhuis en artikel 

107 van het reglement van orde van de senaat inzake COM(2016) 683 en COM(2016) 685 

– Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) en voorstel 

voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting (CCTB). 

 

1.  Inleiding 

 

1.1 Het subsidiariteitsbeginsel is als volgt vastgelegd in artikel 5, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU): 

 

"Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder 

haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de 

doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op 

centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege 

de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen 

worden bereikt." 

 

Voorts draagt artikel 5, lid 3, de nationale parlementen op om erop toe te zien dat de 

instellingen van de EU het subsidiariteitsbeginsel toepassen overeenkomstig Protocol Nr. 

2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 

 

1.2 De toetsing die op grond van artikel 5, lid 3, VEU, moet worden uitgevoerd is feitelijk 

een "vergelijkende doelmatigheidstoetsing", die bestaat uit een toetsing van de 

noodzakelijkheid en een toetsing van de toegevoegde waarde: 

 

i) Noodzakelijkheid – Is optreden door de EU noodzakelijk om de doelstellingen 

van het voorstel te verwezenlijken? Kunnen de doelstellingen van het voorstel 

uitsluitend (voldoende) worden bereikt door middel van optreden door de 

EU? 

 

ii) Toegevoegde waarde – Kunnen de doelstellingen beter op EU-niveau worden 

bereikt, m.a.w. heeft optreden op EU-niveau een toegevoegde waarde ten 

opzichte van optreden op het niveau van de lidstaten? 

 

1.3 Om de nationale parlementen in staat te stellen te beoordelen of een voorstel strookt met 

het subsidiariteitsbeginsel bepaalt artikel 5 van Protocol Nr. 2: 

 

"Ieder ontwerp van wetgevingshandeling bevat een subsidiariteits- en 

evenredigheidsmemorandum, met een uitgebreide toelichting van de elementen op 

basis waarvan de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

kan worden beoordeeld. Dat memorandum moet elementen bevatten waarmee de 

financiële gevolgen van het ontwerp kunnen worden beoordeeld, alsook – in het 
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geval van een richtlijn – het effect ervan op de door de lidstaten vast te stellen 

regelgeving [...]"  

 

1.4 Daarom moet een nieuw ontwerp van wetgevingshandeling 

 

• vergezeld gaan van een voldoende uitgebreide toelichting, aan de hand waarvan de 

nationale parlementen zich een oordeel kunnen vormen over de naleving van het 

subsidiariteitsbeginsel 

 

• duidelijk voldoen aan de vereisten van noodzakelijkheid en toegevoegde waarde 

• ervan blijk geven dat de Unie, overeenkomstig het beginsel van 

bevoegdheidstoedeling als bedoeld in artikel 5, lid 2, VEU, "enkel [handelt] binnen 

de grenzen van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn 

toegedeeld om de daarin bepaalde doelstellingen te verwezenlijken". 

 

2. Onderzoek door het Gemengd Comité voor financiën, overheidsuitgaven en 

hervorming, en de eerste minister 

 

Het Gemengd Comité (hierna het "Comité" genoemd) heeft dit voorstel tijdens drie 

vergaderingen, op 1 december 2016, 6 december 2016 en 13 december 2016, onderzocht. 

 

2.1 Tijdens de vergadering van 1 december kwam het Comité overeen dat COM(2016) 683 

en COM(2016) 685 nader onderzoek vergden en besloot het ambtenaren van de onder het 

Ministerie van Financiën vallende Ierse belastingdienst, alsmede de Europese Commissie 

uit te nodigen voor een vergadering van het Comité om de voorstellen verder te 

bespreken en te worden geïnformeerd over de technische aspecten ervan. Het Comité 

besloot eveneens belanghebbenden/deskundigen uit te nodigen om de bredere implicaties 

van de voorstellen voor de vennootschapsbelastingstructuur van Ierland te bespreken. 

 

2.2 Bij zowel de vergadering van 6 december als die van 13 december waren getuigen 

aanwezig. Nadat het Comité deze kwesties had bestudeerd, nam het tijdens zijn 

vergadering van 14 december een gemotiveerd advies over het voorstel aan. 

 

3.  Advies van het Gemengd Comité 

 

Het Comité heeft bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen in het Verdrag en is van 

mening dat het voorstel niet voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel. Dit oordeel baseert 

het Comité op het volgende: 

 

3.1 Het Comité is van mening dat de Europese Commissie onvoldoende heeft voldaan aan de 

procedurele vereiste (in artikel 5 van Protocol Nr. 2) een uitgebreide toelichting te geven 

met voldoende kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren om de nationale parlementen in 

staat te stellen alle implicaties van een grensoverschrijdend voorstel van deze aard 

volledig te beoordelen. Er is weliswaar een effectbeoordeling door de diensten van de 

Commissie gepubliceerd, maar het Comité plaatst kanttekeningen bij de gebruikte 

berekeningsmethode waardoor de nettodaling van de inkomsten uit 

vennootschapsbelasting voor Ierland uitkomt op 1,4 % van het bbp. Omdat een 

gedetailleerde analyse ontbreekt en het onderzoek van de Europese Commissie geen 

gegevens bevat over de omzet op basis van bestemming, is het Comité van mening dat 
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het percentage van 1,4 % een te lage schatting is van de werkelijke gevolgen van deze 

voorstellen voor de inkomsten uit vennootschapsbelasting. 

 

3.2 Evenzo merkt het Comité op dat de CCCTB volgens de effectbeoordeling van de 

Commissie mogelijk zal leiden tot een stijging van de groei in de EU met maximaal 

1,2 %. Het Comité merkt echter tevens op dat in de effectbeoordeling niet wordt ingegaan 

op de gevolgen van de CCCTB voor de afzonderlijke lidstaten. Voorts meent het Comité 

dat de voorstellen een onevenredige impact zullen hebben op de kleinere open 

economieën van sommige lidstaten, waaronder Ierland. 

 

3.3 Het Comité is nadrukkelijk van mening dat de implicaties van het voorstel over het 

algemeen binnen het gebied van fiscaal beleid vallen en derhalve betrekking hebben op 

een nationale bevoegdheid. 

 

3.4 Het Comité stelt zich op het standpunt dat de voorstellen rechtstreeks effect hebben op de 

soevereine belastingtarieven die de lidstaten op dit moment hanteren en ook op het 

vermogen van de lidstaten om in de toekomst belastingtarieven vast te stellen, wat een 

exclusieve bevoegdheid van de lidstaten is. 

 

3.5 De intentie om in het kader van het CCCTB-voorstel één enkel tarief te introduceren, zal 

bovendien in de praktijk betekenen dat twee tarieven die op dit moment in Ierland van 

kracht zijn – een belastingtarief van 25 % voor niet-handelsactiviteiten en een 

belastingtarief van 33 % voor vermogenswinst – worden afgeschaft. Aangezien deze 

implicatie tijdens hoorzittingen van het Comité naar voren kwam, is het Comité van 

mening dat het effect van het enkele belastingtarief duidelijker moet worden verwoord. 

Tijdens zijn onderzoek vernam het Comité dat Ierland mogelijk meer dan 450 miljoen 

EUR zou kunnen verliezen als gevolg van de afschaffing van het systeem met twee 

tarieven. 

 

3.6 Het Comité meent dat de voorstellen de verantwoordelijkheid voor een onderdeel van het 

belastingbeleid overdragen van de lidstaten naar de Europese Commissie zonder duidelijk 

voordelen vast te stellen die nog niet voortvloeien uit de richtlijn tot vaststelling van 

regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (de "anti-ontgaansrichtlijn") die 

in juli 2016 is aangenomen. 

 

3.7 Met betrekking tot het vaststellen van één enkele grondslag is het Comité van mening dat 

dit in feite zal leiden tot een versmalling van de heffingsgrondslag die op dit moment in 

Ierland wordt gehanteerd. Het Comité denkt dan ook dat de belastingopbrengsten 

aanmerkelijk zullen dalen, wat weer negatieve gevolgen zal hebben voor de Ierse 

schatkist en het vermogen publieke diensten te financieren. 

 

3.8 De voorstellen maken het naar de mening van het Comité mogelijk dat er, ook al zullen 

bepaalde kleinere ondernemingen mogelijk kiezen voor het nieuwe CCCTB-stelsel, twee 

verschillende belastingstelsels parallel aan elkaar functioneren. Dit kan in de hand 

werken dat het belastingstelsel gecompliceerder wordt. Het Comité stelt zich dan ook op 

het standpunt dat de voorstellen zoals deze zijn gepubliceerd mogelijk niet voldoen aan 

de gestelde doelen, namelijk het verminderen van de administratieve werklast en het 

stroomlijnen van het belastingstelsel. 
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3.9 Het Comité is voorts bezorgd dat de voorstellen contraproductief zijn voor lopende 

initiatieven van de OESO in het kader van het actieplan inzake grondslaguitholling en 

winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Ierland heeft in 

samenwerking met de OESO actief bijgedragen aan een aantal hervormingsinitiatieven. 

Voor de tenuitvoerlegging van de diverse BEPS-acties en bijgevolg ook voor een 

beoordeling daarvan in 2020 moet naar de mening van het Comité voldoende tijd worden 

uitgetrokken. 

 

Het Comité merkt op dat met het CCCTB-voorstel wordt beoogd verrekenprijzen binnen 

de EU af te schaffen. Het Comité stelt echter dat verrekenprijzen zullen blijven worden 

gehanteerd voor activiteiten buiten de EU. De OESO en de BEPS-initiatieven streven 

naar multilaterale hervormingen waarin rekening wordt gehouden met het mondiale 

belastingklimaat. Het Comité stelt zich op het standpunt dat deze voorstellen mogelijk de 

lopende BEPS-initiatieven ondermijnen en dus onnodig zijn in de context van bestaande 

hervormingen waarin het gelijkheidsbeginsel van verrekenprijzen wordt gehanteerd. 

 

3.10 Volgens het Comité is het waarschijnlijk dat belangrijke jurisprudentie en expertise op 

het gebied van belastingadministratie in Ierland verloren zal gaan als de CCCTB wordt 

ingevoerd. Het Comité is van mening dat de invoering van een volledig nieuw 

belastingstelsel het Ierse belastingklimaat, dat als transparant en toegankelijk wordt 

ervaren, kan compliceren. Het Comité is bezorgd dat het verlies van de expertise en 

jurisprudentie die zich in de loop van een aanzienlijke tijd hebben ontwikkeld, een 

contraproductieve uitwerking zou hebben en zelfs tot verwarring en onzekerheid bij 

ondernemingen zou leiden. 

 

3.11 De drie factoren waaruit de toerekeningsformule in het gedeelte van het voorstel over 

consolidatie bestaat, schijnen het Comité arbitrair toe. De toerekeningsformule houdt 

bovendien geen rekening met "immateriële activa", die in een ondernemingsklimaat dat 

in toenemende mate gedigitaliseerd is een steeds groter deel van de activa van bedrijven 

uitmaken. Toerekening op basis van omzet betekent steevast dat grotere landen met een 

grotere bevolking en een groter aantal consumenten aanzienlijk meer 

belastingopbrengsten zullen ontvangen dan kleinere landen, puur op grond van omvang. 

 

3.12 Het Comité acht het tevens onwaarschijnlijk dat de formule voor het toewijzen van 

winsten die in het CCCTB-voorstel wordt uiteengezet, net zo min als de bestaande 

verrekenprijzenregels, een einde zal maken aan de mogelijkheid tot fiscale planning. 

 

3.13 Het Comité uit zijn bezorgdheid over de toekomstige rol van nationale rechtbanken bij 

het oordelen over fiscale aangelegenheden op nationaal niveau. Het oogmerk van het 

CCCTB-voorstel is dat vooral het Europees Hof van Justitie oordeelt over fiscale 

aangelegenheden en geschillen. Het Comité is van mening dat Ierse burgers een beroep 

moeten kunnen blijven doen op het huidige, in de Ierse wetgeving verankerde recht op 

toegang tot juridische diensten/rechterlijke uitspraken met betrekking tot belastingzaken 

van nationaal belang. 

 

3.14 Het Comité plaatst vraagtekens bij het uitgangspunt dat de CCCTB zal leiden tot een 

toename van investeringen en groei in heel Europa. Het Comité meent dat kleinere 

bedrijven de ruimere aftrekposten en hogere uitgaven in de context van de 

gemeenschappelijke heffingsgrondslag mogelijk zullen gebruiken om hun 
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belastingverplichtingen te verlagen. Evenzo zullen grotere ondernemingen wellicht hun 

beleggingsportefeuilles in Europa tegen het licht houden, wat ertoe zou kunnen leiden dat 

de investeringen van buitenaf afnemen, Europa een minder aantrekkelijke bestemming 

voor investeringen wordt en de concurrentiepositie van Europa op de mondiale markt 

verzwakt. 

 

3.15 Het Comité is ervan overtuigd dat de bovenstaande punten gezamenlijk duidelijk 

aantonen dat de voorgestelde richtlijnen in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel.  

 

4. Aanbeveling van het Beperkt Comité 

 

Het Comité heeft dit verslag op 14 december 2016 aangenomen op grond van artikel 114 van 

het reglement van orde van het Lagerhuis en 

artikel 107 van het reglement van orde van de senaat. 

 

Het Comité beveelt overeenkomstig de reglementen van orde aan het onder punt 3 hiervoor 

opgenomen gemotiveerde advies ter instemming voor te leggen aan het Ierse Lagerhuis en de 

Ierse senaat. 

 

John McGuinness, T.D. 

Voorzitter 

 

14 december 2016  
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LEDEN VAN HET 

GEMENGD COMITÉ VOOR FINANCIËN, OVERHEIDSUITGAVEN EN 

HERVORMING, EN 

DE EERSTE MINISTER 
 

Leden van het Lagerhuis:      John McGuinness T.D. (FF)  

(voorzitter) 

Peter Burke T.D. (FG)  

Michael D’Arcy T.D. (FG)  

Pearse Doherty T.D. (SF)  

Michael McGrath T.D. (FF)  

Paul Murphy T.D. (Ind)  

Seán Sherlock T.D. (Lab) 

 

Senatoren:      Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF)  

Gerry Horkan (FF) (vicevoorzitter) 

Kieran O’Donnell (FG)  
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VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN 

 

a. Taken van het Comité – op grond van het reglement van orde [DSO 84A; SSO 70A] 

 

1) Het Beperkt Comité zal zich over de volgende aspecten buigen en daarover verslag 

uitbrengen aan het Lagerhuis: 

 

a) aspecten betreffende de uitgaven, het bestuur en het beleid van een of meer 

ministeries en aanverwante overheidsorganen, naar keuze van het Comité, en 

 

b) kwesties in verband met de Europese Unie die onder de bevoegdheid vallen van het 

betreffende ministerie of de betreffende ministeries. 

 

2) Het Beperkt Comité die overeenkomstig dit reglement van orde is aangesteld, kan 

worden samengevoegd met een beperkt comité dat is aangesteld door de Ierse senaat 

met het oog op de uitoefening van de in dit reglement van orde vermelde taken, 

uitgezonderd die in lid 3, en om daarover verslag uit te brengen aan beide huizen van 

het Ierse parlement. 

 

3) Onverminderd de algemene strekking van lid 1 bestudeert het Beperkt Comité dat 

overeenkomstig dit reglement van orde is aangesteld met betrekking tot het betreffende 

ministerie of de betreffende ministeries: 

 

a) wetsvoorstellen, 

 

b) voorstellen die zijn vervat in een motie, met inbegrip van moties in de zin van 

artikel 187 van het reglement van orde, 

 

c) begrotingsramingen voor overheidsdiensten, en 

 

d) andere kwesties 

 

die door het Lagerhuis naar het Beperkt Comité worden doorverwezen, en 

 

e) jaarlijkse resultaatoverzichten van onder meer prestaties, doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het gebruik van overheidsgelden, en 

 

f) rendements- en beleidsevaluaties naar keuze van het Beperkt Comité. 

 

4) Het Gemengd Comité kan zich buigen over de volgende vraagstukken met betrekking 

tot het betreffende ministerie of de betreffende ministeries en aanverwante 

overheidsorganen: 

 

a) beleids- en bestuursgerelateerde zaken waarvoor de minister officieel 

verantwoordelijk is,  

 

b) openbare aangelegenheden die door het ministerie worden beheerd, 

 

c) beleidsaangelegenheden die voortvloeien uit kosten/baten- en beleidsanalyses die 
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door of op vraag van het ministerie zijn uitgevoerd, 

 

d) regeringsbeleid en bestuur ten aanzien van organen die onder het ministerie 

ressorteren, 

 

e) beleids- en bestuurskwesties in verband met organen die deels of geheel door de 

staat worden gefinancierd of die worden opgericht of ingesteld door een lid van de 

regering of het parlement, 

 

f) de algemene opzet of conceptonderdelen van wetsontwerpen, 

 

g) door een lid van de regering of een onderminister aan het Lagerhuis en/of de senaat 

voorgelegde verslagen over wetsvoorstellen die door de huizen van het Ierse 

parlement zijn aangenomen, 

 

h) wetgevingsinstrumenten, inclusief (ontwerp)voorstellen die aan het Lagerhuis en/of 

de senaat zijn voorgelegd en instrumenten die zijn vastgesteld op grond van de 

Ierse wetten inzake de Europese Gemeenschappen van 1972 tot 2009, 

 

i) strategieverklaringen die worden voorgelegd aan het Lagerhuis en/of de senaat 

overeenkomstig de Ierse wet inzake het beheer van openbare dienstverlening van 

1997, 

 

j) wettelijk vereiste jaarverslagen of jaarverslagen met jaarrekeningen, die aan het 

Lagerhuis en/of de senaat zijn voorgelegd, van het ministerie of de organen bedoeld 

onder d) en e), alsook algemene verslagen over de prestaties en operationele 

resultaten, strategische verklaringen en de bedrijfsplannen van deze organen, en 

 

k) overige zaken die bij gelegenheid door het Lagerhuis naar het Comité worden 

doorverwezen. 

 

 

5) Onverminderd de algemene strekking van lid 1 bestudeert het Gemengd Comité dat 

overeenkomstig dit reglement van orde is aangesteld met betrekking tot het betreffende 

ministerie of de betreffende ministeries: 

 

a) ontwerpteksten van wetgevingshandelingen van de EU die op grond van artikel 114 

van het reglement van orde naar het Beperkt Comité zijn doorverwezen, met 

inbegrip van de conformiteit van deze wetgeving met het subsidiariteitsbeginsel, 

 

b) andere voorstellen voor EU-wetgeving en aanverwante beleidskwesties, waaronder 

programma's en richtsnoeren die door de Europese Commissie zijn opgesteld  

 

  als basis voor eventuele wetgevingsmaatregelen, 

 

c) niet-wetgevende documenten die door een EU-instelling in verband met 

beleidskwesties van de EU worden gepubliceerd, en 

 

d) onderwerpen die op de agenda voor vergaderingen van de desbetreffende Raad van 
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Ministers van de EU zijn geplaatst en de conclusies van deze vergaderingen. 

 

6) Ingeval een Beperkt Comité dat is aangesteld krachtens dit reglement van orde wordt 

samengevoegd met een Beperkt Comité dat is aangesteld door de Ierse senaat, is de 

voorzitter van het Beperkt Comité van het Lagerhuis tevens de voorzitter van het 

resulterende Gemengd Comité. 

 

7) De volgende personen kunnen met het oog op de in lid 5 genoemde taken vergaderingen 

van het Beperkt Comité of het Gemengd Comité, ingesteld krachtens dit reglement van 

orde, bijwonen en deelnemen aan werkzaamheden zonder het recht om te stemmen of 

moties en amendementen in te dienen: 

 

a) leden van het Europees Parlement die kiesdistricten in Ierland, met inbegrip van 

Noord-Ierland, vertegenwoordigen, 

 

b) leden van de Ierse delegatie bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van 

Europa, en 

 

c) andere leden van het Europees Parlement, op uitnodiging van het Beperkt Comité 

of het Gemengd Comité. 

 

8) Met betrekking tot een ombudsman die is belast met het toezicht op openbare 

dienstverlening die binnen het beleidsmandaat van het desbetreffende ministerie of de 

desbetreffende ministeries valt, kan een Beperkt Comité zich buigen over: 

 

a) moties in verband met de benoeming van een ombudsman die naar het Comité 

worden doorverwezen, en 

 

b) verslagen van de ombudsman die aan het Lagerhuis en/of de senaat worden 

voorgelegd, naar keuze van het Comité. 

 

b) Reikwijdte en achtergrond van de activiteiten van Comités (voortvloeiend uit het 

reglement van orde) [DSO 84; SSO 70] 
 

1) Het is het Gemengd Comité uitsluitend toegestaan die zaken te behandelen, die 

activiteiten te ontplooien, die bevoegdheden uit te oefenen en zich van die taken te 

kwijten die specifiek zijn goedgekeurd volgens zijn verwijzingsbeschikkingen en 

volgens het reglement van orde; en 

 

2) deze zaken, activiteiten, bevoegdheden en taken zijn relevant voor, en zijn uitsluitend 

aan de orde in de context van de voorbereiding van een verslag aan het Lagerhuis en/of 

de senaat. 

 

3) Het is het Gemengd Comité niet toegestaan zich te buigen over zaken die door de 

Commissie overheidsfinanciën worden behandeld, of waarover deze een voorstel ter 

behandeling heeft aangekondigd, overeenkomstig artikel 186 van het reglement van 

orde en/of de Ierse wet inzake de nationale rekenkamer (wijziging) van 1993; noch 

 

4) zaken die door de Gemengde Commissie verzoekschriften van het Ierse Lagerhuis 
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worden behandeld, of waarover deze een voorstel ter behandeling heeft aangekondigd, 

bij de uitoefening van haar taken op grond van het reglement van orde [DSO 111A en 

SSO 104A]. 

 

5) Het Gemengd Comité zal geen zaken onderzoeken in openbare zitting of ten aanzien 

van deze zaken vertrouwelijke informatie openbaar maken als het daartoe een 

schriftelijk, met redenen omkleed verzoek ontvangt van 

 

a) een lid van de regering of een onderminister, of 

 

b) de hoogste ambtenaar van een orgaan dat onder een ministerie ressorteert of dat 

deels of geheel door de staat wordt gefinancierd of dat is opgericht of ingesteld 

door een lid van de regering of het parlement, 

 

op voorwaarde dat de voorzitter tegen dit verzoek beroep kan aantekenen bij  

de voorzitter van het Lagerhuis/de senaat, wiens beslissing definitief is. 

 

6) Alle Beperkte Comités waarnaar wetsontwerpen worden doorverwezen, moeten erop 

toezien dat op een willekeurige dag niet meer dan twee Beperkte Comités bijeenkomen 

om een wetsontwerp te behandelen, tenzij het Lagerhuis, na tijdige kennisgeving door 

de voorzitter van het Beperkt Comité, dit voorschrift intrekt op last van de eerste 

minister conform artikel 28 van het reglement van orde van het Lagerhuis. De 

voorzitters van de Beperkte Comités zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit 

voorschrift. 

 


