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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 19 oktober 2021

Van 30 november tot en met 3 december 2021 vindt in Geneve, Zwitserland de
twaalfde Ministeriële Conferentie van de WTO plaats. De conferentie zou
oorspronkelijk plaatsvinden in juni 2020 in Nur-Sultan, Kazachstan, maar is vanwege
de Covid-19 pandemie uitgesteld en verplaatst.
Het Koninkrijk werd bij eerdere Ministeriele Conferenties vertegenwoordigd door
een breed samengestelde delegatie. Een afvaardiging van het Nederlands
parlement maakte in de hoedanigheid van buitengewoon adviseurs deel uit van de
Koninkrijksdelegatie. Ook dit jaar wordt deelname van een afvaardiging van het
Nederlandse Parlement op prijs gesteld.
De realiteit van een conferentie tijdens een pandemie betekent echter dat er door
de WTO strikte grenzen zullen worden gesteld aan het aantal deelnemers. Hoewel
er op dit moment vanuit gegaan wordt gegaan dat de Ministeriele Conferentie
fysiek plaatsvindt, wil het WTO secretariaat de aanwezigheid op de conferentie
locatie tot een minimum beperken. Daarbij geldt dat sommige bijeenkomsten fysiek
zullen plaatsvinden en sommige bijeenkomsten een hybride vorm zullen kennen. De
openings- en sluitingsceremonie zullen online te volgen zijn. Exacte informatie over
elk van de bijeenkomsten zal er pas enkele weken voor de conferentie zijn, ook
omdat het WTO secretariaat rekening moet houden met mogelijke wijzigingen in
Covid-19 maatregelen.
Voor deelname aan de Koninkrijksdelegatie is het kabinet daarom genoodzaakt de
nodige aanpassingen te maken. De afgevaardigden van het Nederlandse parlement
zullen in de Nederlandse delegatie worden opgenomen, maar de mogelijkheden
voor fysieke deelname aan de conferentie zelf zullen naar verwachting zeer beperkt
zijn. Op dit moment kan niet de garantie worden gegeven dat toegang mogelijk is
tot de conferentie locatie of specifieke bijeenkomsten. Wel zullen er dagelijks in
Geneve briefings worden georganiseerd voor alle delegatie leden en zal de
Permanente Vertegenwoordiging werkplekken en andere logistieke ondersteuning
kunnen bieden.
Niettegenstaande voornoemde beperkingen leg ik u graag de vraag voor welke
leden van de Tweede Kamer voornemens zijn deel te nemen aan de conferentie in
Genève. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de registratie van de
deelnemende leden van uw Kamer verzorgen. De kosten voor reis- en verblijf zijn
voor rekening van delegatieleden zelf. Zij dienen ook zelf zorg te dragen voor vlucht,
hotel en eventuele verzekeringen.

Voor deelname aan de delegatie gelden een aantal voorwaarden Alle deelnemers
worden geacht zich te houden aan de gezondheidsvoorschriften die ter plaatse
gelden inclusief verplichte testen, temperatuurcontroles en zo verder. Alle
delegatieleden zijn ook gebonden aan de instructie voor de delegatie. Hun optreden
staat onder verantwoordelijkheid van de delegatieleider.
Indien uw Kamer een vertegenwoordiging stuurt verzoek ik u mij op de hoogte te
stellen van de namen van de leden van uw Kamer die de conferentie zullen
bijwonen. Met het oog op de nationale coördinatie van aanmelding verzoek ik u
daarom mij voor 1 november a.s. uitsluitsel te geven.
Als contactpersoon treedt op de heer M.F.T. Riemslag Baas (T: 070-3486345 /
E: Martin.RiemslagBaas@minbuza.nl) van de directie Internationale Marktordening
en Handelspolitiek van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Een gelijkluidende brief is gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.
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