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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Activiteiten commissie
2.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten
03-03-2015 13.30 - 13.45 Petitie Kashmir Center
03-03-2015 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure patriarch Mor Ignatius
Aphrem II situatie Christenen in Midden Oosten
03-03-2015 19.00 - 21.00 Algemeen overleg RBZ Gymnich
04-03 - 06-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie GBVB/EVDB
04-03-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Federatie Armeense
Organisaties Nederland
07-03-2015 14.45 - 17.30 Werkbezoek Onderzoeksraad Voor Veiligheid: de
leden die zich hebben aangemeld ontvangen nadere informatie over
programma en locaties.
11-03-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
12-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
26-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
09-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-04-2015 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
23-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
30-04-2015 20.00 - 22.00 Algemeen overleg NAVO-Raad
10-05 - 14-05 Werkbezoek
12-05-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse
Zaken
21-05-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
04-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-06-2015 10.00 - 13.00 Nota overleg initiatiefnota Sjoerdsma
15-06-2015 14.00 - 18.00 Nota overleg mensenrechtenbeleid
18-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
18-06-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
02-07-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering

3.

Agendapunt:

Verzoek Palestijnse Huis om gesprek met vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken over stand van zaken in Syrië m.b.t. vluchtelingen
d.d. 3 maart 2015

Zaak:

Brief derden - Palestijnse Huis te - 25 februari 2015
Verzoek Palestijnse Huis om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken over stand van zaken in Syrië m.b.t. vluchtelingen d.d. 3 maart 2015 2015Z03414
Petitieaanbieding organiseren dinsdag 3 maart 13.45 uur.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Verzoek D66 om bijzondere procedures in het kader van het "Movies
that Matter festival"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 24
februari 2015
Verzoek D66 om bijzondere procedures in het kader van het "Movies that
Matters festival" - 2015Z03225
1. Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Sjoerdsma op dinsdag 24
maart (na ca. 16.00 uur) van een aantal LHBT-activisten uit Jamaica, Kenia en
Kameroen.
2. Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Sjoerdsma op woensdag 25
maart (middag) van Ella Poliakova, voorzitter van de Organisatie van
Soldatenmoeders uit Sint Petersburg.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Verzoek CFP (Combatants for Peace: groep Israëlis en Palestijnen die
zich gezamenlijk inzetten voor vrede in Israël en de Palestijnse
gebieden) om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
tijdens bezoek aan Nederland van drie leden (25-31 maart)

Zaak:

Brief derden - Combatants for Peace (CFP) te Amsterdam - 14 februari 2015
Verzoek CFP om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 2015Z02901
Ontvangen in bijzondere procedure op 25 of 26 maart door het lid Servaes.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Verzoek SAO, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding
petitie ter gelegenheid van 100 jaar herdenking Armeense genocide
d.d. 21 april 2015

Zaak:

Brief derden - Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO) te Den Haag - 10
februari 2015
Verzoek SAO, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie ter
gelegenheid van 100 jaar herdenking Armeense genocide d.d. 21 april 2015 2015Z02474
Petitieaanbieding organiseren dinsdag 21 april van 13.30 tot 13.45 uur.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Programma WIP voor internationale conferentie 'WIP annual summit
2015' d.d. 23-25 maart 2015

Zaak:

Brief derden - Women in Parliaments Global Forum (WIP) te Zürich - 24
februari 2015
Programma WIP voor internationale conferentie 'WIP annual summit 2015' d.d.
23-25 maart 2015 - 2015Z03118
Overlaten aan individuele leden.
Eerder ontving de Kamer de uitnodiging voor deze internationale conferentie
(23-25 maart te Addis Abeba). De commissie heeft besloten deze uitnodiging
over te laten aan individuele leden.
BuHa-OS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Uitnodiging Ambassade van de Republiek Armenië, namens president
van Republiek Armenië, voor deelname aan wereldwijde forum
"'Against the Crime of Genocide" d.d. 22-23 april 2015

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Republiek Armenië (NL) te Den Haag - 10
februari 2015
Uitnodiging Ambassade van de Republiek Armenië, namens president van
Republiek Armenië, voor deelname aan wereldwijde forum "'Against the Crime
of Genocide" d.d. 22-23 april 2015 - 2015Z02716
Overlaten aan individuele leden.

Besluit:

9.

Agendapunt:
Noot:

Werkbezoek commissie in Meireces
- De mogelijkheid wordt onderzocht van een werkbezoek aan Cuba later dit
jaar, waarbij de commissie een voorkeur heeft voor het Herfstreces. De
Nederlandse ambassadeur te Havana wordt uitgenodigd voor een gesprek met
de commissie tijdens zijn verblijf in Nederland eind mei.
- De mogelijkheid wordt onderzocht van een werkbezoek aan Armenië in de
tweede week van het Meireces.

Brieven bewindspersonen
10.

Agendapunt:

Toezegging over de verantwoordelijkheden van het luchtruim en over
het proces van een vliegplan

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 februari 2015
Toezegging over de verantwoordelijkheden van het luchtruim en over het
proces van een vliegplan - 31936-255
Reeds betrokken bij plenair debat d.d. 12 februari over onderzoeken MH17.
V&J, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Laatste ontwikkelingen in Jemen en het besluit om de Nederlandse
ambassade in Sana’a tijdelijk te sluiten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 februari
2015
Laatste ontwikkelingen in Jemen en het besluit om de Nederlandse ambassade
in Sana’a tijdelijk te sluiten - 32734-28
Voor kennisgeving aangenomen.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
over de gevolgen van de amnestieregeling uit de Minsk-overeenkomst
van 12 februari 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 februari
2015
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de
gevolgen van de amnestieregeling uit de Minsk-overeenkomst van 12 februari
2015 voor de mogelijke daders of verantwoordelijken voor het neerhalen van
de MH17 - 33997-35
Aanhouden tot na ontvangst toegezegde nadere informatie over Minskovereenkomst.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Toezegging naar aanleiding van de aanval van Boko Haram op de
Nigeriaanse grensplaats Baga

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 februari
2015
Toezegging naar aanleiding van de aanval van Boko Haram op de Nigeriaanse
grensplaats Baga - 27925-530
Agenderen voor een apart algemeen overleg (2 uur).
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
inzake toegebrachte schade aan de door de EU en Nederland
gefinancierde projecten in Gaza

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 februari
2015
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over
toegebrachte schade aan de door de EU en Nederland gefinancierde projecten
in Gaza - 23432-398
Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Midden-Oosten
Vredesproces.
Betrekken bij nog te plannen plenair debat over de situatie in Israël en Gaza
BuHa-OS, EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Verdragen
15.

Agendapunt:

Mededelingsbrief inzake Wijzigingen van het Reglement van het
Verdrag tot regeling van de walvisvangst

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 februari
2015
Mededelingsbrief inzake Wijzigingen van het Reglement van het Verdrag tot
regeling van de walvisvangst - 30952-174
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Aanbieding Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds,
teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek
Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie; Luxemburg, 14 april 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 februari
2015
Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,
en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;
Luxemburg, 14 april 2014 - 30952-177
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens
inzake de registratie van stagiairs; ’s-Gravenhage, 10 februari 2015

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 februari 2015
Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens inzake de registratie
van stagiairs; ’s-Gravenhage, 10 februari 2015 - 34161-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

34114 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van
de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse
Zaken, A.G. Koenders - 19 februari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34114-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuHa-OS, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

34115 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van
de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en
Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse
Zaken, A.G. Koenders - 19 februari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34115-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuHa-OS, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december
2014
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië,
anderzijds (Trb. 2014, 207) - 34114
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuHa-OS, EU

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december
2014
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb.
2014, 210) - 34115
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuHa-OS, EU

Agendapunt:

34116 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van
de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse
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Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Zaken, A.G. Koenders - 19 februari 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34116-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuHa-OS, EU
Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december
2014
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb.
2014, 160) - 34116
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuHa-OS, EU

Agendapunt:

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten
vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van
verdragen met een ieder verbindende bepalingen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 20 februari 2015
Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen
van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een
ieder verbindende bepalingen - 34158-(R2048)
Aanhouden tot na ontvangst advies van Raad van State en reactie
initiatiefnemer op advies.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europa
22.

Agendapunt:

Aanbieding van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 9
februari 2015

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 februari
2015
Aanbieding van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 9 februari
2015 - 21501-02-1458
Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ d.d. 3 maart 2015.
EU

Agendapunt:

Delegatieinzet IPC GBVB/GVDB te Riga, 4-6 maart

Zaak:

Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, A.M.C.
Eijsink (PvdA) - 22 januari 2015
Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het
Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese
Unie - 33130-6
Ter informatie.
EU, DEF

Besluit:

23.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - EU-adviseur, C.D. Röling - 24 februari 2015
Delegatieinzet IPC GBVB/GVDB te Riga, 4-6 maart - 2015Z03224
Het programma van de IPC en de bijdrages van de Nederlandse delegatie aan
eerdere conferenties, m.n. inzake de discussie over besluitvorming bij inzet EU
Battlegroups, zijn nader toegelicht door de voorzitter.
DEF, EU
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Overig
24.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de
vaste en algemene commissies inzake beleidsdoorlichtingen met
bijlage ‘Handreiking beleidsdoorlichtingen'

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J.
Harbers (VVD) - 12 februari 2015
Brief Rijksuitgaven inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621
Beleidsdoorlichtingen behandelen conform de voorgestelde werkwijze van de
commissie Rijksuitgaven, o.a. toets plan van aanpak inclusief inzicht in 20%
besparingsopties.
Voor 2015 staan er 5 beleidsdoorlichtingen gepland:
1) Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
2) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
3) Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
4) Het inzetten van publieks-diplomatie door het postennetwerk en BZ om het
beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief
realistische manier uit te dragen
5) Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties
(Te vinden op : http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-enbeleidsdoorlichtingen/2015/planning-beleidsdoorlichtingen/). De plannen van
aanpak worden in het eerste kwartaal verwacht. Op dat moment kan de Kamer
haar invloed uitoefenen op de kwaliteit, inhoud en reikwijdte van de
beleidsdoorlichtingen, zodat daadwerkelijk aan de gestelde eisen en wensen
van de Tweede Kamer tegemoet wordt gekomen.

Besluit:

25.

Agendapunt:
Noot:

Openstaande verzoeken aan bewindspersonen
2015Z02654 Aan minister Buza - rappel toezegging Turkse betrokkenheid
wapenleveranties aan ISIS 13-02-2015: schriftelijjke vragen terzake zijn
inmiddels beantwoord.
2015Z02653 Aan minister Buza - reactie artikel vermeende samenwerking
politie Kunduz en Taliban 13-02-2015
2015Z02669 Aan minister Buza - rappel actuele situatie in Venezuela 13-022015: brief komt vrijdag naar de Kamer.
2015Z02619 Aan minister buza - reactie brf inzake onderzoek moord hr
Geertman 12-02-2015
2015Z01939 Aan minister BuZa feit. vr. evaluatie bilaterale
samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnse Gebieden 04-02-2015
2015Z00781 Aan ministers Def en Buza - termijn toezending reactie motie
Van der Staaij c.s.15-01-2015
2015Z00567 Aan minister BuZa om afschrift antwoord consulaire tarieven 1401-2015: wordt beantwoord door minister BZK.
2015Z00560 Aan minister Buza - actuele situatie in Libië 18-12-2014: brief
wordt binnenkort naar de Kamer gestuurd.
2014Z23145 Aan minister BuZa, min Def en min BuHa-OS inzake beschermen
van scholen en universiteiten tegen militair gebruik 15-12-2014
2014Z22971 Aan minister BuZa verzoek om actuele situatie in Venezuela en
hierbij ook in te gaan op mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in
het Caribisch gebied 11-12-2014: zie rappel
2014Z22954 Aan minister BuZa verzoek om reactie op rapport "Freedom of
Thought" van het Humanistisch Verbond en op SGP-rapport "Een
ongemakkelijke waarheid" 11-12-2014
2014Z23132 Aan ministers Buza en VWS - reactie brf verdrinkingen
wereldwijd 09-12-2014: wordt beantwoord door minister VWS.
2014Z21753 Aan minister BuZa verzoek om Kabinetsreactie op AIV- advies
uiterlijk eind februari 2015 26-11-2014: wordt binnenkort naar de Kamer
gestuurd.
De commissie overweegt om bij verzoeken om informatie over actuele
situaties in bepaalde landen vaker het instrument van ambtelijke
briefing te gebruiken in plaats van een brief van de minister.
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Rondvraag
26.

Agendapunt:

Verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen ontvoering
Syrische christenen (2015Z03434).

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Knops (CDA) 26 februari 2015
Verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen ontvoering Syrische
christenen (2015Z03434). - 2015Z03440
Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een zeer spoedige
beantwoording van de heden toegezonden schriftelijke vragen van het lid
Voordewind c.s. inzake de ontvoering van meer dan 150 Syrische christenen
(2015Z03434) en hierbij in het bijzonder in te gaan op de opties om hen vrij te
krijgen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Verzoek reactie minister op berichtgevingen in media inzake
overeenkomst gebruik van havens Cyprus door Russische marine

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé
(VVD) - 26 februari 2015
Verzoek reactie minister op berichtgevingen in media inzake overeenkomst
gebruik van havens Cyprus door Russische marine - 2015Z03439
Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer in een brief te informeren
over berichtgevingen in de media inzake een overeenkomst die Rusland met
Cyprus heeft gesloten over het gebruik van havens in Cyprus door de Russische
marine.

Besluit:

Griffier:

T.J.E. van Toor

Activiteitnummer:

2014A03188
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