Den Haag, 26 september 2019
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:
Noot:

Geplande activiteiten van de commissie
ma 30-09-2019 12.00 - 16.00 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China
wo 02-10-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Internationale
rechtsorde in het digitale domein
do 03-10-2019 09.00 - 12.00 Algemeen overleg Iran
do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Technologisch nieuwe
wapensystemen
di 08-10-2019 17.30 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 09-10-2019 14.00 - 17.00 Gesprek Gezanten voor vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging
do 10-10-2019 09.30 - 10.30 Bijzondere procedure Palestijnse kerken en
christelijke organisaties
do 10-10-2019 11.00 - 12.00 Gesprek met de Voorzitter en andere leden van
het parlement van Armenië
do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 13 en do 14 november plenaire begrotingsbehandeling Buza
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 14-01-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
Voor de volgende procedure vergadering wordt Werkbezoeken 2020
geagendeerd.

Nog te plannen AO kernwapens: bij voorkeur vóór het Kerstreces; indien
de minister van Defensie verhinderd is, dan alleen met de minister van
Buitenlandse Zaken.
Planning algemeen overleg NAVO:
De NAVO-ministeriële is van 3-4 december verplaatst naar woensdag 20
november. Op 3-4 december vindt nu de NATO Leaders’ meeting plaats (MPniveau).
besluit: Het al geplande AO van 27 november handhaven en hiervoor
agenderen het verslag van de NAVO-ministeriële van 20 november en de
geannoteerde agenda van de NAVO Top van 3-4 december.
Nog te plannen AO vóór Kerstreces: artikel 100 brief over verlenging
Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS.
te plannen plenaire debatten:
13. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de
moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
25. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit
Syrië terug te trekken (Van Helvert)
94. Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het
neerhalen van de MH17 (Van Dam): gepland op dinsdagavond 1 oktober
a.s.
105. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij)
te agenderen dertigleden debatten:
5. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de
Mensenrechtentulp (Omtzigt)
6. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese
provincie Xinjiang (Kuzu)
29. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek
negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van
Helvert)
32. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de
Taliban (Karabulut)
45. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van
mensenrechten in Gaza (Kuzu)
78. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen
gevangen (Karabulut)
N.B.: de mogelijkheid wordt onderzocht voor een apart AO over
Afghanistan (met de minister van Buitenlandse Zaken en zo mogelijk
de minister van Defensie) voor het Kerstreces. In dat geval zal het lid
Karabulut de dertigleden debatten over Afghanistan (nr. 32 en 78)
intrekken.

3.

Agendapunt:

Verzoek van de ambassade van de Republiek Irak, namens Iraakse
minister van Buitenlandse Zaken, om een gesprek met vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken op 27 of 28 oktober 2019

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Republiek Irak (NL) te Den Haag - 5
september 2019
Verzoek Ambassade van de Republiek Irak, namens Iraakse minister van
Buitenlandse Zaken, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
d.d. 27-28 oktober 2019 - 2019Z17222
Via email inventariseren of voldoende leden kunnen deelnemen aan gesprek op
maandag 28 oktober.

Besluit:
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4.

Agendapunt:

Verzoek The Rights Forum, namens de Palestijnse
Kinderrechtencoalitie, tot aanbieding van een petitie om actie te
ondernemen tegen het geweld tegen kinderen in het bezet Palestijns
gebied op 19 november 2019

Zaak:

Brief derden - The Rights Forum te Amsterdam - 4 september 2019
Verzoek The Rights Forum, namens PKC, tot aanbieding petitie om actie te
ondernemen tegen het geweld tegen kinderen in het bezet Palestijns gebied
d.d. 19 november 2019 - 2019Z16680
Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 19 november 2019.

Besluit:

5.

6.

Agendapunt:

Verzoek van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging, namens
een Filipijnse delegatie van slachtoffers van de drugsoorlog, om een
gesprek over de mensenrechten in Filipijnen

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) te - 16
september 2019
Verzoek NFS, namens Filipijnse delegatie, om gesprek met vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken m.b.t. mensenrechten in Filipijnen - 2019Z17429
Overlaten aan individuele leden.

Agendapunt:

Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 18 september 2019
Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019 - 2019Z17454
De staf zal door middel van gesprekken bij de woordvoerders inventariseren
wat de wensen zijn voor de Kennisagenda 2020. De bij de inventarisatie van
onderwerpen voor de Kennisagenda 2019 voorgestelde, maar niet in de lijst
voor 2019 opgenomen onderwerpen, worden in deze inventarisatie
meegenomen. Tevens zal de commissie bij de vaststelling van onderwerpen de
inhoudelijke voorbereiding meenemen op in 2020 af te leggen werkbezoeken.
Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer voor het Kerstreces een
overzicht te sturen van stukken die de commissie in 2020 tegemoet kan zien.
Het rondetafelgesprek met buitenlandse deskundigen over Rusland zal eind
januari/begin februari worden gepland. Een voorstel voor uit te nodigen
deskundigen zal de commissie namens de voorbereidingsgroep worden
voorgelegd.

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Brieven bewindspersonen
7.

Agendapunt:

Begrotingsstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar
2020

Zaak:

Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 2020 - 35300-V
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 9
oktober om 12.00 uur en de minister verzoeken de antwoorden op de feitelijke
vragen uiterlijk op donderdag 31 oktober aan de Kamer te sturen (met oog op
het plenair debat over de begroting, gepland in week van 12-13-14 november).
De commissie ziet af van een wetgevingsoverleg en van een technische briefing
door de Algemene Rekenkamer.
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer vóór de plenaire
begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken met betrekking
tot het oplossen van de door de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij de
verantwoording over 2018 (opnieuw) geconstateerde onvolkomenheden in de
informatiebeveiliging, in het bijzonder het achterlopen van accreditaties van

Besluit:

Besluit:
Besluit:
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informatiesystemen die onder meer nodig zijn voor het digitaal uitwisselen van
informatie met de Europese Unie en de NAVO en het risico dat de minister van
Buitenlandse Zaken de noodzakelijke EU- en NAVO-informatie niet meer digitaal
kan ontvangen.
Zaak:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

8.

Kennisgeving verzoek voor bijdrage aan een Combined Joint Special
Operations Task Force (CJSOTF) in de Sahel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 september 2019
Kennisgeving verzoek voor bijdrage aan een Combined Joint Special Operations
Task Force (CJSOTF) in de Sahel - 29521-385
Voor kennisgeving aangenomen.
DEF

Agendapunt:

Gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 7 september 2019
Gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne - 33997-144
Betrekken bij het plenair debat over de vervolging van vier verdachten voor
betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het AIV-advies 'China en de strategische opdracht
voor Nederland in Europa'

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 september 2019
Kabinetsreactie AIV-advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland
in Europa' - 35207-2
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China op 30
september 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 5 augustus 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519
Ter informatie.

Agendapunt:

Besluit:

9.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 september
Homogene Groep Internationale samenwerking 2020 - 35301
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 9
oktober om 12.00 uur en de minister verzoeken de antwoorden op de feitelijke
vragen uiterlijk op donderdag 31 oktober aan de Kamer te sturen (met oog op
het plenair debat over de begroting, gepland in week van 12-13-14 november).

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de
internationale inspanningen van de Koningin (Kamerstuk 32735, nr.
263) en de motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke
verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van
het Koninklijk Huis (Kamerstuk 32735, nr. 253)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 9 september 2019
Uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de
internationale inspanningen van de Koningin en de motie van de leden
Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking
tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis - 32791-2
Feitelijke vragenronde. Inbrengdatum vaststellen op donderdag 3 oktober om
14.00 uur.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Uitspraken van premier Netanyahu over annexatie van delen van de
Westelijke Jordaanoever

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 september
2019
Uitspraken van premier Netanyahu over annexatie van delen van de Westelijke
Jordaanoever - 23432-474
Betrekken bij plenair debat over Midden-Oosten Vredesproces.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om deelname Kamerleden aan delegatie
NPV toetsingsconferentie 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 september
2019
Reactie op verzoek commissie om deelname Kamerleden aan delegatie NPV
toetsingsconferentie 2020 - 2019Z17223
- De commissie besluit voor het bezoek aan de NPV-toetsingsconferentie in de
eerste week van het Meireces in New York een delegatie samen te stellen
conform de procedure en verdeelsleutel zoals geldt bij reguliere werkbezoeken
van commissies.- Belangstelling voor deelname aan de delegatie wordt via
email geïnventariseerd.- De begroting voor het werkbezoek wordt vooraf
voorgelegd aan de commissie.
In de brief meldt de minister dat een Kamerdelegatie welkom is om als
waarnemer aanwezig te zijn bij de NPV-toetsingsconferentie 2020. De eerste
week van de conferentie, van 27 april t/m 1 mei 2020, is daarvoor het meest
geschikt. Dit valt in het meireces. Het ministerie is bereid voor aanvang van de
toetsingsconferentie een inhoudelijke ambtelijke briefing te verzorgen.
N.B.: de reis- en verblijfkosten zullen ten laste komen van het reisbudget van
de commissie.

Besluit:

Noot:

14.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op "Advies Internationaal Tribunaal ISIS" van de
extern volkenrechtelijk adviseur

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 september
2019
Kabinetsreactie op "Advies Internationaal Tribunaal ISIS" van de extern
volkenrechtelijk adviseur - 27925-658
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Tevens betrekken bij het algemeen overleg van de commissie voor Justitie en
Veiligheid over internationale misdrijven op 6 november 2019.
J&V

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 12 september 2019, over het repatriëren van
de twee Nederlandse jongen die gearresteerd zijn in Area 51

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 september
2019
Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 12 september 2019, over het repatriëren van de twee
Nederlandse jongen die gearresteerd zijn in Area 51 - 35000-V-89
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van
de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële
massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694-43)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 september
Uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de
productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële
massavernietigingswapens - 33694-48
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Technologisch nieuwe
wapensystemen op 3 oktober 2019.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Voorhangprocedure oprichting Stichting Global Forum on Cyber
Expertise

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 september
Voorhangprocedure oprichting Stichting Global Forum on Cyber Expertise Voor kennisgeving aangenomen.
Middels deze brief wordt de oprichting van de stichting Global Forum on Cyber
Expertise aan u voorgelegd. Op basis van de Comptabiliteitswet hebben de
Eerste en de Tweede Kamer dertig dagen de tijd om op het voornemen te
reageren.

Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Corrigendum Staat van het Consulaire 2019 – cijfers 2018 Wets en
Wots

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 september
Corrigendum Staat van het Consulaire 2019 – 35300-V-4
Toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg Consulaire zaken.

Besluit:

Verdragen
19.

Agendapunt:

Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand
gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen,
Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)

Zaak:

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 september 2019
Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede
en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke
Verklaring) (Trb. 2018, 41) - 35279
Inbrengdatum voor verslag vaststellen op woensdag 16 oktober om 12.00 uur.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake betaalde
werkzaamheden door gezinsleden van personeel van diplomatieke
vertegenwoordigingen en consulaire posten; Hanoi, 25 april 2019

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 september 2019
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering
van de Socialistische Republiek Vietnam inzake betaalde werkzaamheden door
gezinsleden van personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en
consulaire posten; Hanoi, 25 april 2019 - 35290-(R2133)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd aan de Kamer.
KR

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen
Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en
samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

Zaak:

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 juli 2019
Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen
Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland,
anderzijds (Trb. 2016, 174) - 35244
Aanmelden voor plenaire behandeling.
De commissie heeft over dit wetsvoorstel blanco verslag uitgebracht.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen
Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

Zaak:

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 juli 2019
Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen
Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30) - 35243
Aanmelden voor plenaire behandeling.
De commissie heeft over dit wetsvoorstel blanco verslag uitgebracht.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde
wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het
Internationaal Strafhof

Zaak:

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2019
Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging
van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb.
2018, 74 en Trb. 2018, 200) - 35258-(R2130)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
De commissie heeft over dit wetsvoorstel blanco verslag uitgebracht.
J&V, DEF, KR

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Overig
24.

Agendapunt:

Uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname
aan verkiezingswaarnemingsmissie in Sri-Lanka

Zaak:

Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 10 september
2019
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan
verkiezingswaarnemingsmissie Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken
voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Sri-Lanka - 2019Z17023
Interesse in deelname is reeds geïnventariseerd.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Brief van commissie Koninkrijksrelaties inzake een verzoek van de
Staten van Curaçao over de plenaire behandeling van de Rijkswet
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten
van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in
het Caribisch deel van het Koninkrijk en de notawisseling houdende
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een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika
(35143-(R2120))
Zaak:

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:
Noot:

Brief commissie - griffier, T.N.J. de Lange - 12 september 2019
Aan commissie Buitenlandse Zaken vraag voorleggen of genoemde Rijkswet
pas rond juni 2020 plenair kan worden behandeld - 2019Z17416
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer te informeren over de
consequenties van het uitstellen van de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel tot eind mei/begin juni 2020.
De Staten van Curaçao hebben via commissie voor Koninkrijksrelaties gemeld
dat zij een of meerdere bijzondere gedelegeerden willen afvaardigen naar het
plenaire debat over deze goedkeuringswet en verzoeken de Kamer de plenaire
behandeling uit te stellen tot eind mei of begin juni 2020, wanneer leden van de
Staten in Nederland zijn voor het halfjaarlijkse Interparlementair
Koninkrijksoverleg (IPKO). In de brief vraagt de commissie voor
Koninkrijksrelaties of dit verzoek (wellicht na raadpleging van het ministerie van
Buitenlandse Zaken) wat de commissie voor Buitenlandse Zaken betreft niet op
overwegend bezwaar stuit.
KR
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen
1. 2019Z17681 Aan minister Buza - verzoek toestemming gesprek
gezant voor vrijheid godsdienst en levensovertuiging, Jos Douma 1809-2019
2. 2019Z17220 Aan minister Buza - rappel beantwoording vragen
onderzoek moord op IKON-journalisten minister 13-09-2019
Nogmaals rappelleren
3. 2019Z17166 Aan minister Buza - ontwikkelingen Jemen 13-09-2019
4. 2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet
te geloven 13-09-2019
5. 2019Z17161 Aan minister Buza - stvz verzoek bijdrage maritieme
veiligheid Golfregio 13-09-2019
6. 2019Z17169 Aan minister Buza - verzoek afschrift brf derde inzake
Straat van Hormuz 13-09-2019
7. 2019Z14782 Aan minster Buza - beantwoording vragen voortgang
onderzoek nav bericht dat verblijfplaats opdrachtgever moord op de
IKON-journalisten 08-07-2019
8. 2019Z13132 Aan minister Buza - actuele situatie Iran 24-06-2019

Rondvraag
27.

Agendapunt:

Verzoek brief minister Buitenlandse Zaken actuele ontwikkelingen
Egypte.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) 26 september 2019
Verzoek brief minister Buitenlandse Zaken actuele ontwikkelingen Egypte. 2019Z18113
Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer tijdig voor de
begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken schriftelijk te informeren over de
actuele ontwikkelingen in Egypte.

Besluit:

Griffier:

T.J.E. van Toor
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