Den Haag, 15 april 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK
FIN
J&V

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 april
2021

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

21, 34
18, 29, 30, 32, 33, 34
19
22, 23, 24
10

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, T.J.E. van Toor 15 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z06017
De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder
als aparte zaak staan vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie
gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M.L.J.
Paul (VVD) - 15 april 2021
Verzoek brief minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over de stand van zaken van de uitvoering van de
motie van de leden Weverling en Amhaouch d.d. 2 december 2020 (actieplan
15/15) - 2021Z06026
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de kamer schriftelijk te informeren over
de stand van zaken van de uitvoering van de motie van de leden Weverling en
Amhaouch d.d. 2 december 2020 (35570-XVII-14).

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
3.

Agendapunt:
Noot:

Introductiedossier BuHa-OS
Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na
de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn
door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers
opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het
werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene
werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor
elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die
specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt
alle introductiedossiers hier terugvinden:
https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers

4.

Agendapunt:
Noot:

Geplande activiteiten van de commissie
Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
• di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
Handel
• wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse
Zaken Ontwikkelingssamenwerking
• do 20-05-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via
videoverbinding)
• do 03-06-2021 13.30 -14.15 uur Procedurevergadering (via
videoverbinding)
• do 17-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via
videoverbinding)
• do 01-07-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via
videoverbinding)
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
Nog te agenderen plenaire debatten:
17. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op
Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
19. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand)
(minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te
openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHaOS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen
vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan
biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU
(Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11/2020)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01/2020)

5.

Agendapunt:

Lijst met controversieel verklaarde onderwerpen

Zaak:

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 11 februari 2021
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11
februari 2021 - 35718-21
De commissie stelt geen wijzigingen in de reeds controversieel verklaarde
onderwerpen voor.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Advies commissie Financiën wijze van behandeling jaarverantwoording
2020

Zaak:

Brief commissie-voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 9 februari 2021
Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627
1. Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2020 en de Slotwet organiseren.
2. Het lid Paul meldt zich aan als rapporteur. Interesse voor een tweede
rapporteur wordt via e-mailprocedure geïnventariseerd.
3. Technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het
verantwoordingsrapport bij het Jaarverslag 2020 organiseren.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van
coronacrisis voor de allerarmsten wereldwijd

Zaak:

Brief derden - Oxfam Novib te Den Haag - 7 april 2021
Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van coronacrisis
voor de allerarmsten wereldwijd - 2021Z05595
Petitieaanbieding organiseren, via videoverbinding.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Verzoek Amref Flying Doctors, mede namens SRGR-platform, tot
aanbieding welkomstpakket "vrije doos"

Zaak:

Brief derden - Amref Flying Doctors te Leiden - 8 april 2021
Verzoek Amref Flying Doctors, mede namens SRGR-platform, tot aanbieding
welkomstpakket "vrije doos" - 2021Z05648
Petitieaanbieding organiseren, via videoverbinding.

Besluit:

Brieven bewindspersonen
9.

Agendapunt:

Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 februari 2021
Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’ - 26485-364
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor na het zomerreces te organiseren commissiedebat IMVO.

Besluit:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie-Voordewind c.s. over additionele hulp voor
vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden (Kamerstuk 32317676)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 februari 2021
Uitvoering van de motie-Voordewind c.s. over additionele hulp voor
vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden (Kamerstuk 32317-676) 19637-2697
Reeds behandeld in schriftelijk overleg Additionele bijdrage ten behoeve van
humanitaire respons op de Griekse eilanden (zie volgende agendapunt voor
verslag).
J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over additionele bijdrage ten behoeve van
humanitaire respons op de Griekse eilanden (Kamerstuk 34952-124)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 25 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. additionele bijdrage ten behoeve
van humanitaire respons op de Griekse eilanden - 34952-131
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over toegroeien naar
een besteding van 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking
(Kamerstuk 35570-XVII-35)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 12 februari 2021
Reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over toegroeien naar een
besteding van 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk
35570-XVII-35) - 35570-XVII-53
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen commissie over de Kabinetsreactie
externe evaluatie Dutch Good Growth Fund (Kamerstuk 34952-120)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 12 februari 2021
Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie externe evaluatie
Dutch Good Growth Fund (Kamerstuk 34952-120) - 34952-127
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij behandeling van slotwet en jaarverslag BuHa-OS 2020.

Besluit:
Besluit:
Zaak:

Besluit:

14.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over het wapenexportbeleid (Kamerstuk
22054-334)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over het wapenexportbeleid - 22054-338
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

15.

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 december 2020
Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund - 34952-120
Betrekken bij behandeling van slotwet en jaarverslag BuHa-OS 2020.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op rapporten ten behoeve van evaluatie en bijstelling
van vijf jaar nationale SDG-uitvoering

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 februari 2021
Kabinetsreactie op rapporten ten behoeve van evaluatie en bijstelling van vijf
jaar nationale SDG-uitvoering - 26485-365
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij behandeling van slotwet en jaarverslag BuHa-OS 2020.

Besluit:
Besluit:
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16.

Agendapunt:

Reactie op verzoeken commissie over berichtgeving over Oeigoerse
dwangarbeid i.v.m. textiel en haarproducten

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 17 februari 2021
Reactie op verzoeken commissie over berichtgeving over Oeigoerse
dwangarbeid i.v.m. textiel en haarproducten - 35207-40
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 mei 2021.

Besluit:
Besluit:

17.

Agendapunt:

Humanitaire hulp en diplomatie 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 februari 2021
Humanitaire hulp en diplomatie 2021 - 34952-128
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor nog voor het zomerreces te plannen commissiedebat Noodhulp.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de beschikbaarheid van COVIDvaccins in ontwikkelingslanden en de inzet van Nederland en de EU
hierop, inclusief aantallen en tijdlijnen

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 maart 2021
Reactie op verzoek commissie over de beschikbaarheid van COVID-vaccins in
ontwikkelingslanden en de inzet van Nederland en de EU hierop, inclusief
aantallen en tijdlijnen - 25295-1096
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking - resultaten en geleerde lessen

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 maart 2021
Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking resultaten en geleerde lessen - 34952-129
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij behandeling van slotwet en jaarverslag BuHa-OS 2020.
EZK

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8
december 2020, over de positie van de Europese Commissie inzake het
VN-Verdrag bedrijfsleven en mensenrechten en appreciatie van het
tweede concept van de UN Binding Treaty for Transnational
Corporations on Human Rights

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 24 maart 2021
Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 december
2020, over de positie van de Europese Commissie inzake het VN-Verdrag
bedrijfsleven en mensenrechten en appreciatie van het tweede concept van de
UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights - 32735318
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor na het zomerreces te plannen commissiedebat IMVO.

Besluit:
Besluit:
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21.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de afgifte van een vergunning voor de
export van militair materieel naar Thailand (Kamerstuk 22054-337)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 25 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over de afgifte van een vergunning voor de
export van militair materieel naar Thailand (Kamerstuk 22054-337) - 22054339
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden
voor de voorjaarsvergadering van de Wereldbank van 9 tot en met 11
april 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 maart 2021
Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de
voorjaarsvergadering van de Wereldbank van 9 tot en met 11 april 2021 26234-250
Reeds behandeld in schriftelijk overleg voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 1
april 2021.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de inzet
van het Koninkrijk der Nederlanden voor de voorjaarsvergadering van
de Wereldbank van 9 tot en met 11 april 2021 (Kamerstuk 26234-250)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 8 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet
van het Koninkrijk der Nederlanden voor de voorjaarsvergadering van de
Wereldbank van 9 tot en met 11 april 2021 (Kamerstuk 26234-250) 2021Z05576
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
FIN

Agendapunt:

Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 7 april 2021
Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) - 34952130
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
22 april 2021 om 14.00.
FIN

Besluit:
Besluit:

24.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Bouali over mogelijkheden om het
Holland Alumni network te behouden (Kamerstuk 35570-XVII-29)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 8 april 2021
Reactie op de motie van het lid Bouali over mogelijkheden om het Holland
Alumni network te behouden (Kamerstuk 35570-XVII-29) - 2021Z05506
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Voordewind en Kuik over het
voortzetten van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen
kinderprostitutie (Kamerstuk 35570-XVII-36)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 april 2021
Uitvoering van de motie van de leden Voordewind en Kuik over het voortzetten
van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen kinderprostitutie
(Kamerstuk 35570-XVII-36) - 33625-328
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij behandeling van slotwet en jaarverslag BuHa-OS 2020.

Besluit:
Besluit:

27.

Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Alkaya en Bouali over
onverminderd doorzetten van programma’s gericht op de aanpak van
hiv en aids (Kamerstuk 35570-xvii-48)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 april 2021
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Alkaya en Bouali over
onverminderd doorzetten van programma’s gericht op de aanpak van hiv en
aids (Kamerstuk 35570-XVII-48) - 34952-132
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

Verdragen
28.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over het EU-China investeringsakkoord
(Kamerstuk 21501-02-2255)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 12 februari 2021
Beantwoording vragen commissie over het EU-China investeringsakkoord 21501-02-2269
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake informatieafspraken over de
behandeling van het EU-China investeringsakkoord

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 8 april 2021
Reactie op verzoek commissie inzake informatieafspraken over de behandeling
van het EU-China investeringsakkoord - 2021Z05507
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europa
30.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken
Handel van 2 maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 februari 2021
Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2
maart 2021 - 21501-02-2294
Reeds behandeld in schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel (zie
agendapunt 31 voor het verslag).
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

EU-SIGNALERING - Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 2
maart 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 23 februari 2021
EU-SIGNALERING - Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 2 maart
2021 - 2021Z03578
Desgewenst betrokken bij inbreng schriftelijk overleg informele RBZ/Handel
d.d. 24-02-2021

Besluit:

32.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de
informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021
(Kamerstuk 21501-02-2294)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 1 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de
informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021 (Kamerstuk
21501-02-2294) - 21501-02-2297
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart
2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 maart 2021
Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021 21501-02-2300
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 18 mei
2021.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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34.

Agendapunt:

EU-voorstel: Evaluatie van het handelsbeleid – Een open, duurzaam en
assertief handelsbeleid (COM (2021) 66)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 februari 2021
EU-voorstel: Evaluatie van het handelsbeleid – Een open, duurzaam en
assertief handelsbeleid (COM (2021) 66) - 2021Z03384
Desgewenst betrekken bij verdere behandeling BNC-fiche.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

35.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 april 2021
Fiche: Mededeling Evaluatie handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief
handelsbeleid - 22112-3073
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 18 mei
2021.
BuZa, EU
Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 9 april 2021
Stafnotitie - Prioritair EU-voorstel Evaluatie van het handelsbeleid 2021Z05682
1. De Eurocommissaris van Handel, de heer Valdis Dombrovskis, uitnodigen
voor een (digitaal) gesprek over het voorstel voor de evaluatie van het
handelsbeleid en de hervorming van de WTO;
2. De Chief Trade Enforcement Officer (CTEO), de heer Denis Redonnet,
uitnodigen voor een (digitaal) gesprek over een van de kernacties van de
voorgestelde evaluatie van het handelsbeleid;
3. De belangstelling voor de positie van rapporteur voor de agenda voor de
hervorming van de WTO wordt per e-mail geïnventariseerd.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 april

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 april
2021
Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 april 2021 - 2021Z05605
1. Kabinetsappreciatie afwachten van de mededeling inzake het humanitaire
optreden van de EU en deze agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat
over de EU-Raad Ontwikkelingssamenwerking;
2. De minister vragen of het kabinet op de raadpleging inzake mechanisme om
dwangmaatregelen van niet-EU-landen te voorkomen en tegen te gaan zal
reageren en zo ja, verzoeken om de kabinetsreactie aan de Kamer te doen
toekomen;
3. Overige voorstellen ter informatie.

Besluit:

Overig
36.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk
speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 5 maart 2021
Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij
exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie - 35753
Niet controversieel verklaren.
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
Besluit:
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37.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van
den Nieuwenhuijzen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in
productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en
het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel
(Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 11 maart
2021
Voorstel van wet van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der
Lee houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om
schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij
het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam
internationaal ondernemen) - 35761
Ter informatie.
Conform artikel 9.23 van het Reglement van Orde wordt een
initiatiefwetsvoorstel pas in handen gesteld van een commissie (het startpunt
van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel), nadat het advies van de
Afdeling advisering van de Raad van State en de schriftelijke reactie van de
initiatiefnemers openbaar zijn gemaakt. Dit geeft invulling aan artikel 18, eerste
lid, van de Wet op de Raad van State, op grond waarvan de behandeling van
een initiatiefwetsvoorstel pas kan starten nadat de Afdeling advisering is
gehoord. Besluitvorming over behandeling van deze initiatiefwet zal daarom pas
plaatsvinden na ontvangst van het advies van de RvS en de reactie van de
initiatiefnemers daarop.

Besluit:
Noot:

38.

Agendapunt:
Noot:

Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen
1. 2021Z03313 Aan minister BuHa-OS - rappelleren brief over uitvoering
motie Nederlandse kleding- en textielbedrijven, 17-12-2020
2. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van
het lid Stoffer, 19-11-2020
3. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen, 16-062020

Rondvraag
Geen agendapunten

Griffier:

T.J.E. van Toor

Activiteitnummer:

2021A01115
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