Den Haag, 4 juli 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

EU
EZK
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 juli
2018

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

3, 4, 9, 19
3, 7, 9, 11
6, 13, 14, 18

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Uitnodigingen
Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken van de minister van LNV

2.

Agendapunt:

Moties en toezeggingen op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 juni 2018
Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen 27858-429
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Gewasbeschermingsmiddelen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Reactie op vragen gesteld in het algemeen overleg Landbouw- en
Visserijraad op 12 juni 2018 over de Europese besluitvorming in het
kader van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten (IUS)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 juni 2018
Reactie op vragen gesteld in het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad
op 12 juni 2018 over de Europese besluitvorming in het kader van de
Verordening Invasieve Uitheemse Soorten (IUS) - 21501-32-1117
Agenderen voor het schriftelijk overleg op 9 juli ter voorbereiding van de
Landbouw- en Visserijraad op 16 juli 2018.
EU, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 27 juni 2018
Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2018 - 21501-32-1119
Agenderen voor het schriftelijk overleg op 9 juli ter voorbereiding van de
Landbouw- en Visserijraad op 16 juli 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

6.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens
de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2018, over bedreigde
diersoorten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2018, over bedreigde diersoorten 28286-985
Betrekken bij het dertigledendebat over bedreigde diersoorten.

Agendapunt:

Antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren in 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 26 juni 2018
Antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren in 2017 - 29683-243
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en
antibioticabeleid.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging
van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZK, LNV en het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 27 juni 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-XIII-3
Betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

9.

Agendapunt:

Antwoord op vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg NVWA, over
de onbedwelmde slacht

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 28 juni 2018
Antwoord op vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg NVWA, over de
onbedwelmde slacht - 31571-32
Betrekken bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Agendapunt:

Positie van de boer in de keten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 29 juni 2018
Positie van de boer in de keten - 28625-257
Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel:
Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen op 11 september
2018 en dit algemeen overleg met één uur verlengen.
EZK, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Reactie op brief Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over
landbouwgrond in de gecombineerde opgave

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 2 juli 2018
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Nederlandse Melkveehouders
Vakbond (NMV) over landbouwgrond in de gecombineerde opgave 2018Z12989
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de toelichting op de
onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6:
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
(Kamerstuk 31104-4)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 2 juli 2018
Beantwoording vragen commissie over de toelichting op de onderzoeksopzet
van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6: Concurrerende, duurzame,
veilige agro-, visserij- en voedselketens - 31104-5
Voor kennisgeving aangenomen.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over moties en toezeggingen op het
gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de
werkzame stoffen thiram en diquat (Kamerstuk 27858-429)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 2 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over moties en toezeggingen op het gebied
van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen
thiram en diquat (Kamerstuk 27858-429) - 27858-430
Betrekken bij het VSO over moties en toezeggingen op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen
thiram en diquat.

Besluit:

Stukken van andere bewindspersonen
13.

Agendapunt:

Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 juni 2018
Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul - 28286-984
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en
antibioticabeleid.
VWS

Agendapunt:

Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil'

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2018
Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil' - 26991-529
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager
over de fipronilcrisis.
De commissie Sorgdrager zal worden uitgenodigd voor een gesprek, bij
voorkeur te plannen begin september. PricewaterhouseCoopers, de
Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Taskforce Voedselvertrouwen zullen
namens de commissie worden verzocht om een schriftelijke reactie op het
rapport.
Na het gesprek met de commissie Sorgdrager vindt een feitelijke vragenronde
plaats, alvorens het plenaire debat zal worden ingepland.
Zie ook agendapunt 28.
VWS

Besluit:

14.

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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Overige stukken
15.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden)debatten
Debatten
• Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in
slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief
gevraagd voorafgaand aan debat
• Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5
september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
• Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid
Geurts op 16 januari 2018)
• Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid
Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis
(aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand
op 29 maart 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) brief gevraagd voorafgaand aan debat
• Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid
over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het
lid Futselaar op 17 april 2018)
• Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
• Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid
Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)

16.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 juni
2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z12276
De minister zal worden verzocht de input voor de raadpleging over de
vangstmogelijkheden voor 2019 onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als
bijlage toe te voegen bij het BNC-fiche over de mededeling over de stand van
zaken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en raadpleging over de
vangstmogelijkheden voor 2019.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Brief aan commissievoorzitters inzake behandeling van de sectorale
deelverordeningen die voortvloeien uit de nieuwe EUmeerjarenbegroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK).

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 22 juni 2018
Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen
inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027 - 2018Z12183
Ter informatie.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek
Kweekvlees op 26 september 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 21 juni 2018
Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek Kweekvlees
op 26 september 2018 - 2018Z12075
Ingestemd met het voorgestelde programma.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Herziening
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor invulling van het
rondetafelgesprek Gevolgen van het nieuwe GLB voor Nederland op 11
oktober 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 21 juni 2018
Stafnotitie - Voorstel voor invulling rondetafelgesprek Gevolgen van het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland op 11 oktober 2018
- 2018Z12077
Ingestemd met het voorgestelde programma.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Voorstel van de voorbereidingsgroep Brexit om te spreken over het nog
te plannen rondetafelgesprek Brexit

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 4
juli 2018
Voorstel van de leden Weverling (VVD) en Geurts (CDA) (voorbereidingsgroep
Brexit) een stand van zakenbrief Brexit te vragen, te ontvangen een week voor
het algemeen overleg op 18 oktober - 2018Z13316
De minister van LNV wordt verzocht om een stand van zakenbrief over de
Brexit op het terrein van LNV aan de Kamer te sturen, te ontvangen uiterlijk
een week voorafgaand aan het algemeen overleg Brexit op 18 oktober 2018.
Er wordt vooralsnog geen rondetafelgesprek over de Brexit op het terrein van
LNV gepland.

Besluit:

Besluit:

21.

Agendapunt:
Besluit:

Resultaat e-mailinventarisatie - deelname werkbezoek Programma
Aanpak Stikstof op de provincie Noord-Brabant op 12 oktober 2018
Het werkbezoek vindt doorgang. De volgende leden hebben zich aangemeld:
Weverling (VVD), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks),
Futselaar (SP), Moorlag (PvdA), Ouwehand (PvdD, onder voorbehoud). De
commissievoorzitter wijst op de afspraak dat indien aangemelde leden zich
onverhoopt alsnog genoodzaakt zien zich af te melden, zij voor een vervanger
binnen hun fractie dienen te zorgen.

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
22.

Agendapunt:

Briefadvies PBL over regionaal beleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 15 juni 2018
Briefadvies PBL over regionaal beleid - 29697-49
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Regio op 20 juni 2018.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Toestemming voor een werkbezoek aan een keurpunt van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de haven van
Rotterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 juni 2018 Toestemming voor een werkbezoek aan een keurpunt
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de haven van
Rotterdam - 2018Z11813
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
24.

Agendapunt:

Toestemming voor een werkbezoek aan de Douane in de haven van
Rotterdam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 juni 2018
Toestemming voor een werkbezoek aan de Douane in de haven van Rotterdam
- 2018Z12649
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
25.

Agendapunt:

Verslag van het schriftelijk overleg over de impact van het
fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 21 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over de impact van het fosfaatrechtenstelsel
op bedrijfsniveau - 33037-290
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten
op 27 juni 2018.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Goedkeuringsbeschikking fosfaatrechtenstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 26 juni 2018
Goedkeuringsbeschikking fosfaatrechtenstelsel - 34532-101
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten
op 27 juni 2018.

Besluit:

Rondvraag
27.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Graus (PVV) om na het zomerreces een algemeen
overleg te voeren met de minister van LNV over paarden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) 6 juni 2018
Verzoek van het lid Graus om na het zomerreces een algemeen overleg te
voeren met de minister van LNV over paarden. - 2018Z10637
Er wordt, bij voorkeur voor het herfstreces, een algemeen overleg Paarden
gepland.
De minister van LNV wordt verzocht een stand van zakenbrief over paarden aan
de Kamer te sturen, waarin zij in elk geval ingaat op 1) de laatste
ontwikkelingen inzake duurzame stalsystemen voor paarden, 2) de stand van
zaken van de ontwikkelingen in de paardensector in het algemeen, 3) het
couperen van staarten, 4) misstanden op paardenmarkten en de handhaving
daarop en 5) paardentransporten naar het buitenland (o.a. naar Polen).
Het algemeen overleg Dierenwelzijn wordt ingepland.

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over misstanden bij maneges
- 28286-982
Agenderen voor het algemeen overleg Paarden.
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28.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dik-Faber (CU), mede namens de fracties van de
VVD, CDA en D66, om mevrouw Sorgdrager in september uit te nodigen
voor een gesprek over het rapport 'Onderzoek Fipronil in eieren’ en om
een schriftelijk overleg te voeren over de brief 'Reactie Advies
Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil' ter voorbereiding op
het plenaire debat

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 26 juni 2018
Verzoek van het lid Dik-Faber namens VVD, CDA en D66 om begin september
een gesprek met mevrouw Sorgdrager te organiseren en een schriftelijk overleg
te houden over het rapport ‘Onderzoek Fipronil in eieren’ - 2018Z12418
Betrokken bij de bespreking van agendapunt 14.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de inbrengdatum voor het
Nader schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse
pluimveevleesketen (gepland op dinsdag 10 juli om 12.00 uur) met een
week uit te stellen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 28 juni 2018
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de inbrengdatum voor het Nader
schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen (gepland
op dinsdag 10 juli om 12.00 uur) met een week uit te stellen - 2018Z12828
De inbrengdatum voor het nader schriftelijk overleg over de integrale
risicoanalyse pluimveevleesketen wordt met een week uitgesteld naar 17 juli
2018 om 12.00 uur.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een rondetafelgesprek te voeren
over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 'Naar een
wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA)
- 3 juli 2018
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een rondetafelgesprek te voeren over het
rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 'Naar een wenkend
perspectief voor de Nederlandse landbouw' - 2018Z13129
Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na ontvangst van de LNVvisie van de minister.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Groot (D66) mede namens het CDA, om een
reactie te vragen aan minister van LNV (afgestemd met de ministers
van EZK en IenW) op een drietal aangehouden moties die zijn
ingediend tijdens de behandeling van de nota 'Leve de Noordzee'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 4 juli 2018
Verzoek van het lid De Groot (D66) mede namens het CDA, om een reactie te
vragen aan minister van LNV (afgestemd met de ministers van EZK en IenW)
op een drietal aangehouden moties die zijn ingediend tijdens de behandeling
van de nota 'Leve de Noordzee' - 2018Z13234
De minister van LNV verzoeken om, in overleg met de ministers van EZK en
IenW, een nadere reactie op een drietal moties ingediend tijdens het
notaoverleg over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame
toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee" voor het einde van het
zomerreces aan de Kamer te sturen (Kamerstukken 34 526, nrs. 6, 7 en 8).

Besluit:
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32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van LNV een rappel
te sturen om de reactie op inspectierapporten over misstanden in
slachthuizen en de antwoorden op de vragen over de berichten over
misstanden in slachthuizen uiterlijk 20 juli 2018 te mogen ontvangen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 4 juli 2018
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van LNV een rappel te sturen
om de reactie op inspectierapporten over misstanden in slachthuizen en de
antwoorden op de vragen over de berichten over misstanden in slachthuizen
uiterlijk 20 juli 2018 te mogen ontvangen - 2018Z13297
De minister van LNV verzoeken om de commissievragen over misstanden in
slachthuizen (zie 2018Z12546) uiterlijk in de tweede week van het zomerreces
aan de Kamer te sturen. Tevens wordt de minister nogmaals gerappelleerd op
de bij de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2017 door het lid
Ouwehand verzochte reactie op de inspectierapporten waaruit blijkt dat er
slechts waarschuwingen en relatief lage boetes worden uitgedeeld bij
misstanden in slachthuizen.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Geurts (CDA) een reactie aan de minister van LNV
te vragen op het rapport 'Oude ambachtelijke beroepen in de Kop van
Overijssel'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 4
juli 2018
Verzoek van de heer Geurts (CDA) een reactie aan de minister van LNV te
vragen op het rapport 'Oude ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel' 2018Z13299
De minister wordt verzocht om een reactie op het rapport 'Oude ambachtelijke
beroepen in de Kop van Overijssel', uiterlijk te ontvangen een week
voorafgaand aan de behandeling van de begroting van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2019.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van LNV een rappel te
sturen op het commissieverzoek om een reactie op de brief van het
Mesdagfonds m.b.t. de beschikking over verloren gewaande
ammoniakmeetdata WUR

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 4
juli 2018
Verzoek van het lid Geurts (CDA) de minister van LNV een rappel te sturen
inzake de brief van het Mesdagfonds m.b.t. de beschikking over verloren
gewaande ammoniakmeetdata WUR - 2018Z13300
De minister van LNV wordt gerappelleerd op het commissieverzoek (gedaan
tijdens de procedurevergadering op 20 juni jl., 2018Z11877) om een reactie op
de brief van het Mesdagfonds met een toelichting op de kwestie inzake
ammoniak en de beschikbaarheid van de data aan de Kamer te sturen. De
minister wordt verzocht deze reactie per ommegaande aan de Kamer te sturen.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2017A04018
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