Den Haag, 1 juli 2020

Voortouwcommissie:

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Volgcommissies:

BuZa
EU

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 juli
2020

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

5
8, 11, 12

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen commissieactiviteiten
• Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel (RBZ d.d. 20-21
september)
• Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
(RBZ d.d. 29 september)
• Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel (RBZ d.d. 9
november)
• Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
(RBZ d.d. 23 november)
• Algemeen overleg Kabinetsapprecatie AIV-advies Wereldwijde aanpak
COVID-19 (na ontvangst kabinetsappreciatie) -> Na ontvangst van de
kabinetsappreciatie wordt via een e-mailprocedure besloten of het
AO nog in het zomerreces moet plaatsvinden.
• Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
• Algemeen overleg Internationaal bosbehoud en biodiversiteit
• Algemeen overleg Najaarsvergadering Wereldbank
• Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese
Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief
tariefcontingenten))
Nog te agenderen plenaire debatten
9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op
wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op
Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
44. 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)
14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen
vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan
biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU
(Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
3.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep kennisagenda 2020:
Internationale Klimaatfinanciering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 29 juni 2020
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep Kennisagenda 2020: Internationale
Klimaatfinanciering - 2020Z12434
De koepel van wetenschapsorganisaties wordt verzocht een factsheet op te
stellen over hoe verschillende landen klimaatfinanciering vormgeven. Daarnaast
zal een netwerkverkenning worden uitgevraagd met het oog op een
rondetafelgesprek in het najaar.

Besluit:

Brieven bewindspersonen
4.

Agendapunt:

Stand van zaken mondiale COVID-19-crisis en kabinetsreactie op het
briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van
de AIV

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 12 juni 2020
Stand van zaken mondiale COVID-19-crisis en kabinetsreactie op het
briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV 33625-312
Reeds behandeld in nota overleg Nederland en de wereldwijde aanpak van
COVID-19 d.d. 15 juni 2020.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juni 2020
Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië - 22054-327
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Wapenexportbeleid (na
ontvangst jaarrapportage).
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging
van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-XVII)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 juni 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35450-XVII-3
Desgewenst betrekken bij stemmingen over de 1e suppletoire begroting BuHaOS 2020.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (IMVO) d.d. 27 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het
Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(IMVO) van 3 maart 2020 - 26485-330
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van
verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen
voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige
ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130)
(Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
S.A.M. Kaag - 29 juni 2020
Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de
Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en
wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en
hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening
conflictmineralen) - 35506
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 2 september 14.00
uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Stand van zaken kabinetsreactie briefadvies ‘Nederland en de
wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV en reactie op motie van
het lid Voordewind c.s. over het AIV-advies als leidraad gebruiken
(Kamerstuk 33625-311)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 juni 2020
Stand van zaken kabinetsreactie briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde
aanpak van COVID-19’ van de AIV en reactie op motie van het lid Voordewind
c.s. over het AIV-advies als leidraad gebruiken (Kamerstuk 33625-311) 2020Z12605
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van den Hul en Van den
Nieuwenhuijzen over internationale sociale voorwaarden verplicht
stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's
(Kamerstuk 35470-XVII-10)

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 juni 2020
Reactie op de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over
internationale sociale voorwaarden verplicht stellen voor meer
productcategorieën met hoge mvo-risico's (Kamerstuk 35470-XVII-10) 2020Z12667
Reeds betrokken bij stemmingen over moties ingediend bij het
wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2019 d.d. 30 juni 2020.

Besluit:

Europa
11.

Agendapunt:

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
van 8 juni 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 juni 2020
Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8
juni 2020 - 21501-04-233
Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni
2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 juni 2020
Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020 21501-02-2181
Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
Handel.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen d.d. 29 juni 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni
2020
Lijst met EU-voorstellen d.d. 29 juni 2020 - 2020Z12496
Ter informatie.

Besluit:

13.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Verslag van een (digitaal) gesprek met de Eurocommissaris van Handel
Phil Hogan op 25 mei 2020

Zaak:

Overig - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 25 juni 2020
Verslag van een (digitaal) gesprek met de Eurocommissaris van Handel Phil
Hogan op 25 mei 2020 - 35300-XVII-57
Desgewenst betrekken bij eerstvolgend algemeen overleg Raad Buitenlandse
Zaken Handel.

Besluit:

Overig
15.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van
Ojik over Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor
verantwoord ondernemen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 17 juni 2020
Initiatiefnota van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van Ojik over
Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord
ondernemen - 35495
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken
om een reactie op de initiatiefnota.
Agenderen voor nog te plannen notaoverleg (na ontvangst kabinetsreactie).

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Stafnotitie - Verantwoordingsstukken Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 16 juni 2020
Stafnotitie - Verantwoordingsstukken Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking 2019 - 2020Z11233
Desgewenst reeds betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
BuHa-OS 2019 d.d. 22 juni 2020.

Besluit:

4

17.

Agendapunt:
Noot:

Openstaande verzoeken bewindspersoon
1. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - appreciatie EU voorstellen d.d. 16-062020
2. 2020Z11177 Aan min. BuHa-OS - uitkomsten donorconferentie GAVI d.d.
15-06-2020
3. 2020Z08741 Aan min. BuHa-OS en min. Buza - recente ontwikkelingen in
de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado d.d. 14-05-2020 ->
rappelleren
4. 2020Z08742 Aan min. BuHa-OS - rappel uitwerking van de Taskforce
Afrika d.d. 14-05-2020 -> indien niet voor het reces ontvangen, dan
rappelleren
5. 2020Z08734 Aan min. BuHa-OS - reactie AIV advies Nederland en
wereldwijd aanpak COVID-19 d.d. 11-05-2020

Rondvraag
18.

Agendapunt:

Verzoek toelichting op de agenda van de bijeenkomst van de OECD
Working Party on Responsible Business Conduct van november 2020 en
de Nederlandse inzet ten aanzien van een mogelijke herziening van de
OESO-richtlijnen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Ojik
(GroenLinks) - 30 juni 2020
Verzoek toelichting op de agenda van de OECD Working Party van november
2020 en de Nederlandse inzet ten aanzien van een mogelijke herziening van de
OESO-richtlijnen - 2020Z12738
Minister voor BuHa-OS verzoeken om een brief met een toelichting op de
agenda van de bijeenkomst van de OECD Working Party on Responsible
Business Conduct die naar verwachting in november plaatsvindt, en de
Nederlandse inzet ten aanzien van een mogelijke herziening van de OESOrichtlijnen, te ontvangen voor 15 september.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Verzoek om de Kamer te informeren over de selectie van de
verschillende partnerschappen onder het beleidskader Versterking
Maatschappelijk Middenveld, inclusief de thematische en geografische
verdeling, en over het verdere proces rond dit beleidskader

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.J.H. van den
Nieuwenhuijzen (GroenLinks) - 30 juni 2020
Verzoek om de Kamer te informeren over de selectie van de verschillende
partnerschappen onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk
Middenveld, inclusief de thematische en geografische verdeling, en over het
verdere proces rond dit beleidskader - 2020Z12753
Minister voor BuHa-OS verzoeken om de Kamer voor 15 september te
informeren over de selectie van de verschillende partnerschappen (Power of
Voices en SDG 5 fonds) onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk
Middenveld, inclusief de thematische en geografische verdeling, en over het
verdere proces rond dit beleidskader.

Besluit:

5

20.

Agendapunt:

Verzoek update planning wetsvoorstel Invest International

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA)
- 1 juli 2020
Verzoek update planning wetsvoorstel Invest International - 2020Z12982
Minister voor BuHa-OS verzoeken om de Kamer binnen twee weken te
informeren over de planning voor het wetsvoorstel inzake de oprichting van
Invest International.

Besluit:

Griffier:

T.J.E. van Toor

Activiteitnummer:

2020A02368
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