Den Haag, 10 september 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Europese Zaken

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
I&W
J&V
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 16 september 2021
11.30 - 12.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
3
15
30
19

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Commissie-regeling van werkzaamheden
Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de
werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 15 september 16.00)
worden ingediend.

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, H.P.C. Buisman
- 10 september 2021
Voorlopig overzicht Commissie-regeling van werkzaamheden Europese zaken 2021Z15345
Ter bespreking.

Mededelingen
2.

Agendapunt:

Welkom aan nieuwe medewerkers

Actuele EU-procedures in de commissies
3.

Agendapunt:

Eindrapport Commissie Europese economie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juli 2021
Eindrapport Commissie Europese economie - 21501-20-1722
Ter informatie.
Tijdens het terugblikdebat over de Europese Raad op 9 september 2020 heeft
de minister-president in reactie op een verzoek van het Kamerlid Omtzigt
(CDA) toegezegd dat het kabinet de mogelijkheden zal verkennen voor het

Voorstel:
Noot:

instellen van een commissie die de brede Europese financieel-economische en
monetaire situatie onderzoekt. Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet op 22
december 2020 besloten tot instelling van de onafhankelijke Commissie
Europese economie.
De commissie had als taak het verkennen en formuleren van opties voor een
kabinetsinzet ten aanzien van de uitvoering van het Europees financieeleconomisch beleid. De commissie heeft haar eindrapport opgeleverd.

Volgcommissie(s):

Het voortouw van dit rapport ligt bij de vaste commissie voor Financien.
BuZa, EU

Brievenlijst
4.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen
5.

Agendapunt:
Noot:

Uitnodiging voor videogesprek commissie Europese Zaken Franse
Assemblee Nationale
Vanuit de voorzitter van de commissie Europese Zaken in de Franse
Assemblee Nationale mw. Sabine Thillaye is de uitnodiging ontvangen voor
een videogesprek op woensdagmiddag 3, 10 of 17 november over lopende
Europese dossiers, waaronder de Conferentie over de Toekomst van Europa.
Voorstel: Ter bespreking.
Nb. Frankrijk krijgt op 1 januari 2022 het roulerend voorzitterschap van de
Raad van de Europese Unie.

Brieven van bewindslieden (reeds behandeld)
6.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 22
en 23 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 juli 2021
Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23
juli 2021 - 21501-02-2395
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd
22 en 23 juli 2021 op 15 juli.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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7.

Agendapunt:

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 19 augustus
2021
Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021 21501-02-2398
Voorstel volgt.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Reeds behandeld in het Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd
21 september 2021 gepland op 15 september 16.00.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brieven van bewindslieden (nog te behandelen)
8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie inzake EU-voorstellen Europese
Commissie en BNC-fiches

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 juli 2021
Reactie op verzoek van de commissie inzake EU-voorstellen Europese
Commissie en BNC-fiches - 22112-3155
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Ter informatie.
BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 24 en 25 juni
2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 juli 2021
Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 24 en 25 juni 2021 21501-20-1721
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Behandelen in het volgende plenaire debat over de Europese Raad.
BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Stand van zaken over de evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet
Nederlandse overheid en toezending Terms of Reference

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 7 juli 2021
Stand van zaken over de evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse
overheid en toezending Terms of Reference - 35393-45
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Agenderen voor het volgende commissiedebat Raad Algemene Zaken
d.d. 19 oktober 2021, gepland op 14 oktober 10:00-12:00.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

BuZa
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11.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie inzake Coöperatie- en Verificatiemechanisme
(CVM) Roemenië en Bulgarije 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 juli 2021
Kabinetsappreciatie inzake Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM)
Roemenië en Bulgarije 2021 - 23987-390
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Agenderen voor het volgende commissiedebat Raad Algemene Zaken
d.d. 19 oktober 2021, gepland op 14 oktober 10:00-12:00.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Vormgeving nationale burgerconsultaties in het kader van de
Conferentie over de Toekomst van Europa

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 juli 2021
Vormgeving nationale burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over
de Toekomst van Europa - 35663-33
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren),
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Agenderen voor het volgende commissiedebat Raad Algemene Zaken
d.d. 19 oktober 2021, gepland op 14 oktober 10:00-12:00.
De rapporteurs van de Conferentie over de Toekomst van Europa verzoeken
deze brief bij hun werkzaamheden te betrekken.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake het Verslag van een
schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de
informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021.

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 21 juli 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de
informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021 - 21501-02-2397
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is
het voorstel: Ter informatie.
BuZa

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 13 augustus
2021
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021 - 21109251
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel: Deze brief door te sturen naar de commissies die betrekking hebben
op de beleidsterreinen met een (dreigende) ingebrekestelling, te weten EZK,
FIN, I&W, J&V en VWS.
BuZa

Voorstel:
Noot:

14.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Evaluatie subsidieregelingen PSR en CETSI

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 30 augustus 2021
Evaluatie subsidieregelingen PSR en CETSI - 27813-33
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is
het voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken
Cohesiebeleid d.d. 18 november 2021 op 10 november 2021.
I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Consultatie inzake concept-richtsnoeren EU MFKrechtsstaatverordening

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 september
2021
Consultatie inzake concept-richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening 21501-20-1723
Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).
Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 oktober
2021 op 14 oktober 2021.
Agenderen voor commissiedebat Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de
Europese Unie d.d. 24 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Overig
17.

Agendapunt:

Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 17 augustus 2021
Brief commissie Digitale Zaken inzake reikwijdte en taakstelling en overdracht
dossiers - 2021Z14338
Besluiten conform voorstellen in de notitie.
Uw instemming wordt gevraagd met:
• de conclusie dat er bij de commissie voor Europese Zaken geen dossiers
zijn die zich lenen voor overdracht aan de commissie voor Digitale Zaken;
• de conclusie dat het zinvol is dat beide commissies bij stukken over de
hoofdlijnen van de Europese digitale strategie (digitale transitie,
strategische autonomie) elkaar op ad hoc-basis als volgcommissie
aanmerken, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de plenaire debatten voor
de Europese Raad.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Reactie van de secretaris van de Venetië-Commissie van de Raad voor
Europa over een adviesaanvraag over mogelijke tekortkomingen en
mogelijke verbeteringen bij de democratische controle in de Europese
Unie en de Eurozone

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 26 juli
2021
Reactie van de secretaris van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa
over een adviesaanvraag over mogelijke tekortkomingen en mogelijke
verbeteringen bij de democratische controle in de Europese Unie en de
Eurozone - 22112-3160
Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat EU-informatievoorziening.

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Verslag van een politieke dialoog over de gezamenlijke COVID-19responsmaatregelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief Europese Commissie - Organisatie, Europese Commissie - 9 augustus
2021
Verslag van een politieke dialoog over de gezamenlijke COVID-19responsmaatregelen - 34463-4
De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de inhoudelijke
behandeling van deze politieke dialoog over te nemen.
VWS

Agendapunt:

Uitgaande brieven van de fungerend commissievoorzitter

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.
Belhaj (D66) - 11 juni 2021
Verzoek om de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen
en de Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel in september 2021 uit
te nodigen om met de Tweede Kamer in gesprek te gaan over ‘The state of
the Union 2021’. - 2021Z10572
Ter informatie.

Voorstel:

20.

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Noot:

21.

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 4 juni 2021
Werkbezoek Hongarije - 2021Z09472
Ter informatie.
Ter voorbereiding van het voorgenomen werkbezoek aan Hongarije is begin
juli jl. deze brief door uw fungerend voorzitter aan de voorzitter van de
commissie Europese Zaken dhr. Horcsik in het Hongaars parlement gestuurd.

Agendapunt:

Antwoord op uitnodigingsbrief Mw. v.d. Leyen m.b.t. Staat van
Europese Unie en Toekomst van Europa

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.
Belhaj (D66) - 11 juni 2021
Verzoek om de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen
en de Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel in september 2021 uit
te nodigen om met de Tweede Kamer in gesprek te gaan over ‘The state of
the Union 2021’. - 2021Z10572
Ter bespreking.

Voorstel:

22.

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 8 september 2021
Behandelnotitie reactie Venetië-Commissie inzake adviesaanvraag over
democratische controle van de EU - 2021Z15127
U wordt geadviseerd deze vragenlijst te betrekken bij de voorbereiding van
het nog te plannen commissiedebat over EU-informatievoorziening.

Agendapunt:
Noot:

Antwoord op uitnodigingsbrief dhr Sassoli m.b.t. Staat van Europese
Unie en Toekomst van Europa
Antwoord is ontvangen van de heer Sassoli, voorzitter van het Europees
Parlement, dat wegens agendatechnische redenen hij niet in de gelegenheid is
om in september 2021 af te reizen naar Den Haag voor een gesprek met de
Tweede Kamer over de State of the Union 2021.
Voorstel: Ter bespreking.
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23.

Agendapunt:

Antwoord op uitnodigingbrief werkbezoek Hongarije 17 - 20 oktober
2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 4 juni 2021
Werkbezoek Hongarije - 2021Z09472
Ter bespreking.
Wegens het feit dat de sessie in de herfst de laatste ‘gewone’ sessie is voor de
Hongaarse parlementsverkiezingen in het voorjaar van 2022 en wegens de
situatie met betrekking tot COVID-19, stelt de voorzitter van de commissie
Europese Zaken in het Hongaars parlement dhr. Horcsik voor om het
voorgenomen werkbezoek te verplaatsen naar de zomer van 2022 (na de
verkiezingen in Hongarije).

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Halfjaarlijkse COSAC-questionnaire

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Invullen COSAC Questionnaire - 2021Z15206
De ingevulde vragenlijst vaststellen en de staf verzoeken deze aan het
Sloveens voorzitterschap te zenden.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Invulling burgerparticipatie – rapporteurschap CoFEU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Invulling burgerparticipatie – rapporteurschap CoFEU - 2021Z15235
Ter bespreking.
Kan de commissie instemmen met het voorstel om een burgerconsultatie en
burgerevenement te organiseren in het kader van de Conferentie over de
Toekomst van Europa?

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Werkbezoek Brussel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Werkbezoek Brussel - 2021Z15217
De data van zondag 14 en maandag 15 november voor het werkbezoek aan
Brussel vaststellen.
De staf verzoeken een conceptprogramma en begroting voor te bereiden, ter
vaststelling op een volgende procedurevergadering.

Voorstel:
Voorstel:

27.

Agendapunt:

Staat van de Europese Unie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Staat van de Europese Unie - 2021Z15167
Tijdens het voorgenomen commissiewerkbezoek aan Brussel, zie andere
notitie op deze agenda van de procedurevergadering, in het gesprek met de
Nederlandse Europarlementariërs een agendapunt inplannen voor een nadere
bespreking van de ontwikkelingsrichtingen/modaliteiten van het debat over de
Staat van de Europese Unie.

Voorstel:
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28.

Agendapunt:

Commissiewerkprogramma 2022 en coördinerende rol commissie
EUZA

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Commissiewerkprogramma 2022 en coordinerende rol commissie EUZA 2021Z15233
De jaarlijkse prioriteringsexercitie in de Kamer conform het Reglement van
Orde starten vanaf het moment dat de Europese Commissie het
Werkprogramma publiceert.
Een kabinetsreactie vragen op het nog te verschijnen
Commissiewerkprogramma.
Ter bespreking de vraag of u een voorbereidingsgroep wilt instellen om de
coördinerende rol van de commissie Europese Zaken verder te versterken.
Indien de commissie instemt met deze voorbereidingsgroep zal een
inventarisatie worden uitgezet voor deelname aan de voorbereidingsgroep. Op
een later moment zal deze voorbereidingsgroep een uitgewerkt voorstel met
programma en begroting aan de commissie ter goedkeuring voorleggen.

Voorstel:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

29.

Agendapunt:

Werkzaamheden Bureau Brussel / PVTK januari - juli 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Werkzaamheden Bureau Brussel / PVTK, januari - juli 2021 - 2021Z15171
Ter informatie.
Eventuele algemene suggesties of aanbevelingen ten aanzien van de
werkzaamheden van de PVTK of de Europese activiteiten die meegenomen
kunnen worden voor de Kamer kunnen tijdens de procedurevergadering
worden aangegeven.

Voorstel:
Noot:

30.

Agendapunt:

EU-voorstel: Rechtsstaatrapport 2021 van de Europese Commissie
COM(2021) 700 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 juli 2021
EU-voorstel: Rechtsstaatrapport 2021 van de Europese Commissie COM(2021)
700 (Engelstalige versie) - 2021Z13944
Agenderen voor commissiedebat Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de
Europese Unie op 24 november 2021 17:00-20:00.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:

Voorstel:

31.

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 8 september 2021
Rapport Europese Commissie over de rechtsstaat - 2021Z15124
De kabinetsreactie afwachten op het rapport en deze reactie agenderen op het
commissiedebat over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU op 24 november
2021.
Een gesprek organiseren met Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) over
het rapport (inclusief het rapport over Nederland), en daarbij ook de leden van
de commissie Justitie en Veiligheid uit te nodigen, te houden voor het
commissiedebat over Rechtsstatelijke Ontwikkelingen in de EU op 24
november 2021

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 9 september 2021
Lijst van nieuwe EU-voorstellen - 2021Z15209
Besluiten conform voorstellen in de notitie.

Voorstel:
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32.

Agendapunt:
Noot:

EU-Westelijke Balkan top op 5 en 6 oktober 2021
Op 5 en 6 oktober 2021 wordt er door het Sloveens EU-Voorzitterschap een
informele Europese Raad georganiseerd over de Westelijke Balkan. De
afspraak met de griffie plenair is dat voor informele Europese Raden niet
automatisch een plenair debat wordt ingepland. Voor formele
(besluitvormende) Europese Raden is dit wel het geval.
Indien u een plenair debat wenst te voeren met het kabinet dan kunt u dit zelf
aanvragen bij de wekelijkse Regeling van Werkzaamheden op dinsdag.
Nb. Wegens Prinsjesdag vervalt de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag
21 september.
Voorstel: Ter informatie.

33.

Agendapunt:

Nog te ontvangen brieven

Noot:

Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie d.d. 27
januari 2021
• Aan minister BuZa - De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te
gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot
het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te
informeren.
Toezeggingen commissiedebat RAZ d.d. 20 april 2021
• Aan minister BuZa -De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na
overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke
benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied
van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douaneunie met Turkije.
Toezeggingen commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa d.d.
12 mei 2021
• Aan minister BuZa - De Kamer ontvangt een reactie op berichtgeving van
Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie
over subsidie voor evenementen in het kader van de Conferentie.
• Aan minister BuZa - De Kamer ontvangt informatie over de totale kosten
van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage.
Voorstel: Ter informatie.
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34.

Agendapunt:
Noot:

Commissie agenda
15-09-2021 16.00 Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 21
september 2021
16-09-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
07-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
14-10-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d.
19 oktober 2021
28-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
10-11-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken
Cohesiebeleid d.d. 18 november 2021
11-11-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
16-11-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d.
23 november 2021
24-11-2021 17.00 - 20.00 Commissiedebat rechtstatelijke
ontwikkelingen in de Europese Unie
25-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
28-11-2021 t/m 30-11-2021 Werkbezoek plenaire COSAC
09-12-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
09-12-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d.
14 december 2021
13-01 t/m 14-01-2022 Werkbezoek voorzitters COSAC, Parijs,
Frankrijk
03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk
*nog in te plannen: Werkbezoek Brussel, Werkbezoek Hongarije,
commissiedebat EU-informatievoorziening
Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021
Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022
Voorstel: Ter informatie.

BNC-fiches (ter informatie)

Geen agendapunten
Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

H.P.C. Buisman

Activiteitnummer:

2021A02564
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