Commissie BuZa

Aan de voorzitters van de commissies van de
Tweede Kamer

Den Haag, 23 oktober 2019
Betreft:

Ambassadeursconferentie 30 januari 2020

Geachte voorzitter,
Donderdag 30 januari 2020 ontvangen de Eerste en Tweede Kamer de Nederlandse
ambassadeurs in het kader van de jaarlijkse ambassadeursconferentie. De
voorzitters van de commissies Buitenlandse Zaken van beide Kamers nodigen alle
Kamerleden uit om aan deze conferentie deel te nemen.
De ambassadeursconferentie biedt alle leden van de Eerste en Tweede Kamer de
mogelijkheid om kennis te maken met de (140) Nederlandse ambassadeurs en met
hen op informele wijze van gedachte wisselen over de werkzaamheden op de
ambassades en de relatie daarvan met de politieke besluitvorming in Nederland. De
conferentie start om 10.30 uur en vindt plaats in de Ridderzaal. Na afloop van de
bijeenkomst in de Ridderzaal (ca. 12.30 uur) bieden de Voorzitters van beide
Kamers de ambassadeurs en Kamerleden een lunch aan in de Oude Zaal.
De bijeenkomst in de Ridderzaal bestaat uit drie opeenvolgende gespreksrondes van
ca. 30 minuten. Elke gespreksronde bestaat uit 20 groepjes van Kamerleden en
ambassadeurs, waarbij elk groepje een ander onderwerp bespreekt. De Kamerleden
wisselen na elke ronde van groepje, en dus van onderwerp (met andere
ambassadeurs). Deze bijeenkomst is met name ook bedoeld voor Kamerleden die in
hun reguliere Kamerwerk minder vaak contact hebben met de Nederlandse
ambassadeurs.
Ik verzoek u deze bijeenkomst te bespreken in de procedurevergadering van uw
commissie. Graag verneem ik of uw commissie een specifiek onderwerp aan wenst
te melden voor de gesprekken met de ambassadeurs. Naast buitenlandpolitieke
onderwerpen kunnen op deze bijeenkomst namelijk ook meer binnenlandspolitieke
thema’s worden besproken. Voorts verzoek ik u onder de leden van uw commissie
de belangstelling te inventariseren voor deelname aan de ambassadeursconferentie.
Met vriendelijke groeten,
De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
Pia Dijkstra
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