
Den Haag, 8 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 februari 
2023

Beleids- en wetgevingsagenda

1. Agendapunt: Beleidsagenda Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 1 februari 2023
Stafnotitie - Beleidsagenda Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
2023 - 2023Z01589

Besluit: 1) Er wordt een apart commissiedebat Voedselzekerheid en water ingepland. 
Dit wordt losgetrokken van het grotere debat Beleidscoherentie voor 
ontwikkeling d.d. 6 juli 2023. 
2) De commissie Buitenlandse Zaken wordt verzocht de commissie BuHa-OS 
mee te nemen als volgcommissie bij het commissiedebat Beleidskader Mondiaal 
Multilateralisme d.d. 22 maart 2023. De minister voor BuHa-OS wordt verzocht 
de Kamer tijdig voor dat debat te informeren over de eventuele gevolgen van 
het nieuwe beleidskader voor financiering van multilaterale instellingen vanuit 
de BuHa-OS begroting. 
3) Na ontvangst van de Internationale Migratiestrategie zal deze geagendeerd 
worden voor de eerstvolgende procedurevergadering, samen met alle 
factsheets en notities die hierover in het verleden zijn opgesteld. Dan zal over 
verdere behandeling besloten worden. 
4) De commissie verklaart het thema Strategische Afhankelijkheden prioritair 
en stelt een voorbereidingsgroep aan bestaande uit de leden Klink (VVD), 
Amhaouch (CDA) en Van der Lee (GroenLinks).

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher - 22 december 2022
Reactie op verzoek commissie om planningsbrief 2023 - 36200-XVII-52

Besluit: Ter informatie.

2. Agendapunt: Brief van de commissie voor de Werkwijze over de invoeringstoets

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. 
Bergkamp (D66) - 16 januari 2023
Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de Werkwijze 
over de invoeringstoets - 2022Z17788

Besluit: Ter informatie.



    

EU-wetgeving en -beleid

3. Agendapunt: EU-wetgeving en beleid 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 1 februari 2023
Stafnotitie - EU-wetgeving en beleid 2023 - 2023Z01590

Besluit: 1) Technische briefing organiseren over de onderhandelingen over 
handelsakkoorden die zich in de eindfase bevinden. 
2) Commissie EZK verzoeken de commissie BuHa-OS mee te nemen als 
volgcommissie bij de behandeling van de European Critical Raw Materials Act. 
Dit onderwerp kan tevens meegenomen worden door de voorbereidingsgroep 
Strategische Afhankelijkheden.

Kennisagenda

4. Agendapunt: Vaststellen kennisagenda 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 1 februari 2023
Stafnotitie - Vaststellen kennisagenda 2023 - 2023Z01591

Besluit: 1) De onderwerpen voor de kennisagenda 2023 zijn: Taiwan; 
Grondstoffenstrategie; Voedselzekerheid en water; en Internationale 
Klimaatstrategie. Belangstelling voor deelname aan de voorbereidingsgroepen 
wordt via e-mail geïnventariseerd. 
2) De onderwerpen van de kennisagenda 2022 Global Health, Afrikastrategie en 
Mondiale voedselzekerheid worden afgerond met het organiseren van 
expertgesprekken met de opstellers van de papers en factsheets.

Werkwijze

5. Agendapunt: Stafnotitie - Werkwijze cie. BuHa-OS

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.M. Meijers - 1 februari 2023
Stafnotitie - Werkwijze cie. BuHa-OS - 2023Z01592

Besluit: Werkafspraken zijn herbevestigd. Er worden geen aanvullende afspraken 
vastgelegd.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 
7 november 2022
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar tussentijdse 
monitor inzake het 'Rapport Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de 
som der delen' - 35992-19

Besluit: Ter informatie.

6. Agendapunt: Brief voorzitter cie. BuZa - Verzoek m.b.t. gepland werkbezoek

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, R.J. 
(Rudmer) Heerema (VVD) - 20 januari 2023
Brief voorzitter cie. BuZa - Verzoek m.b.t. gepland werkbezoek - 2023Z00737

Besluit: De commissie BuZa wordt geïnformeerd over het besluit van de commissie.

Griffier: E.A.M. Meijers

Activiteitnummer: 2022A03587
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