
Den Haag, 16 februari 2023

Noot: Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Volgcommissie(s): Bene i.v.m. agendapunt 10
DEF i.v.m. agendapunt 9
EU i.v.m. agendapunt 10, 14, 15, 16, 18, 19
J&V i.v.m. agendapunt 18

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 
februari 2023

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 
2023

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, A.H. 
(Agnes) Mulder (CDA) - 9 februari 2023
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een gesprek te organiseren in de 
week van 5 t/m 9 maart met een delegatie van het Jerusalem Human Rights 
Consortium (JHRC) inzake de situatie van Palestijnse Christenen. - 2023Z02211

Besluit: De commissie verzoekt de staf om uiterlijk volgende week met een ambtelijk 
advies te komen over de betreffende organisatie.

2. Agendapunt: Verzoek het Kamerlid Piri (PvdA) aan de commissie een bijzondere 
procedure te organiseren met een delegatie van zes Jezidi vrouwen, 
tussen 23 maart en 13 april.

Zaak: Verzoek bij regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, K.P. Piri (PvdA) - 
16 februari 2023
Verzoek het Kamerlid Piri (PvdA) aan de commissie om een bijzondere 
procedure te organiseren met een delegatie van zes Jezidi vrouwen, tussen 23 
maart en 13 april. - 2023Z02724

Besluit: Bijzondere procedure organiseren.

Brievenlijst

3. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)



    

Activiteiten commissie

4. Agendapunt: Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023
Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Besluit: Ter informatie aangenomen.

5. Agendapunt: Geplande activiteiten commissie
Noot: do 16-02-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering

do 16-02-2023 14:00- 15:00 Hoorzitting met Nederlandse bedrijven die zaken 
doen in Rusland
di 21-02-2023 08:30-10:00 Ontbijtbijeenkomst met Palestijnse vice-minister 
van Buitenlandse Zaken
wo 22-02-2023 13:30-15:00 Gesprek Stichting Vliegramp MH17 en Werkgroep 
MH17 > Nieuw ingepland
Voorjaarsreces vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
IPC Interparlementaire conferentie over EU-buitenland-, veiligheids-
en defensiebeleid 2 t/m 4 maart 2023
do 09-03-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023
do 16-03-2023 12:30-15:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken> 
tijdstip gewijzigd
wo 22-03-2023 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO > omgezet in een SO 
d.d. 28/03 > De griffier plant een gesprek van de commissievoorzitter 
met de minister van Buitenlandse Zaken.
wo 22-03-2023 13:00-14:30 Gesprek met de auteurs van bijlage M (en de 
bijstelling daarop) bij het rapport van de Commissie van onderzoek naar het 
NLA-programma Syrië (commissie-Cammaert) > nieuw ingepland
wo 22-03-2023 19:30 - 22:30 Commissiedebat Beleidskader Mondiaal 
Multilateralisme 
do 23-03-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
di 28-03-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg NAVO > nieuw 
ingepland ter vervanging van een eerder gepland commissiedebat 
22/03
do 30-03-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op 
het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA programma Syrië 
(commissie-Cammaert) (onder voorbehoud)
wo 29-03-2023 14:45-18:00 Ambassadeursconferentie
wo 05-04-2023 19:00 - 22:00 Commissiedebat China
do 20-04-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
Zo 23-04-2023 t/m za 29-04-2023 Werkbezoek Japan en Zuid-Korea
wo 02-05-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad 
Buitenlandse Zaken - Gymnich > nieuw ingepland
di 16-05-2023 19:30 - 22:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
di 20-06-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken > 
nieuw ingepland ter vervanging van eerder gepland commissiedebat 
op 22/06
ma 2 oktober 2023 13.00 - 18.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Werkbezoek Armenië en Georgië

Besluit  De commissie verzoekt de commissievoorzitter om in gesprek te gaan 
met de minister van Buitenlandse Zaken over de planning van de 
commissiedebatten in relatie tot het buitenlands verblijf van de minister. Dit 
onderwerp zal ook geagendeerd worden voor de volgende strategische 
procedurevergadering.
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Nog te plannen activiteiten
• Commissiedebat over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie 

van Onderzoek naar het NLA-programma in Syrië (commissie-Cammaert) 
• Gesprek Libisch parlement
• Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en 

Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
• Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over 

toegang tot abortus is een mensenrecht
• Commissiedebat AVVN (najaar 2023)
• Commissiedebat Consulaire zaken (derde kwartaal)
• Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)

6. Agendapunt: Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten
Noot: • Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne (Piri) (minister-president, 

minister BuZa, minister Defensie) week 8
• 36 028 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 
december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun 
eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit))

• Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij 
het ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa, 
minister BZK)

• Debat over de situatie in Iran (Van der Plas) (minister BuZa)
• Debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, 

geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’(Ellemeet) (minister-president, 
minister BuZa) 14 juni 2023

• Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de rechter 
negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (minister BuZa)

• Tweeminutendebat Institutioneel Racisme (CD 1/2)

7. Agendapunt: Verzoek minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne om een gesprek 
met de commissie op dinsdag 21 februari voorafgaand aan het plenaire 
debat over Oekraïne.

Noot: Besluit: De commissie besluit een gesprek te plannen met de minister van 
Buitenlandse Zaken van Oekraine aan het begin van dinsdagmiddag 21 
februari voorafgaand aan het plenaire debat over Oekraïne.

8. Agendapunt: Verzoek om een gesprek met de Syrische organisatie Women Advisory 
Board op 9 maart 2023.

Noot: Besluit: de commissie besluit een gesprek te plannen met de Syrische 
organisatie Women Advisory Board op donderdag 9 maart 2023.
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Aangehouden brieven

9. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet 
in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 22 december 
2022
Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de 
Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022 - 29521-457

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de in de brief toegezegde kabinetsbrief over 
de Nederlandse geïntegreerde inzet in de Sahelregio.

Volgcommissie(s): DEF

Brieven bewindspersonen

10. Agendapunt: Nederlands Voorzitterschap van de Benelux-Unie 2023

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 2 februari 
2023
Nederlands Voorzitterschap van de Benelux-Unie 2023 - 36200-V-74

Besluit: Agenderen voor het commissiedebat op 16 maart a.s. over de Raad 
Buitenlandse Zaken d.d. 20 maart 2023.

Besluit: Doorgeleiden naar de Nederlandse delegatie in de Benelux Parlementaire 
Assemblee.

Volgcommissie(s): Bene, EU

11. Agendapunt: Uitstel reactie op het verzoek om het vertrouwelijk document inzake 
een bijstelling in bijlage M van het rapport van de Commissie Cammaert 
aan de Tweede Kamer te sturen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 2 februari 
2023
Uitstel reactie op verzoek om vertrouwelijk document inzake een bijstelling in 
een bijlage van het rapport van de Commissie Cammaert aan de Tweede Kamer 
te sturen - 32623-324

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

12. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over toesturen van het vertrouwelijke 
document dat ten grondslag zou liggen aan de bijstelling in de tekst 
van de bijlage M van het rapport van de commissie-Cammaert

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 9 
februari 2023
Reactie op verzoek commissie over toesturen van het vertrouwelijke document 
dat ten grondslag zou liggen aan de bijstelling in de tekst van de bijlage M van 
het rapport van de commissie-Cammaert - 32623-325

Besluit: Agenderen voor het nog in te plannen commissiedebat over de kabinetsreactie 
op het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma in 
Syrië (commissie-Cammaert),

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg d.d. 30 maart over de kabinetsreactie 
op het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma in 
Syrië (commissie-Cammaert).

Besluit: Agenderen voor het gesprek d.d. 22 maart 2023 met de auteurs van bijlage M 
(en de bijstelling daarop) bij het rapport van de Commissie van onderzoek naar 
het NLA-programma Syrië (commissie-Cammaert).
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13. Agendapunt: Uitkomst stemmingen MOVP resoluties bij 77e zitting van de Algemene 
Vergadering van de VN

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 10 februari 
2023
Uitkomst stemmingen MOVP resoluties bij 77e zitting van de Algemene 
Vergadering van de VN - 26150-206

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat AVVN in het najaar van 
2023.

Verdragen

Geen agendapunten

Europa

14. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting 
inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 13 februari 2023
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 
voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging 
Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit) - 36302

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 20 februari 
2023 om 14.00 uur.

Besluit: Na de beantwoording van de feitelijke vragen besluiten of er al dan niet 
behoefte bestaat tot het houden van een wetgevingsoverleg.

Volgcommissie(s): EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 15 februari 
2023
Amendering financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit - 2023Z02706

Besluit: Zie de besluiten hierboven.
Volgcommissie(s): EU

15. Agendapunt: Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 31 januari 
2023
Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023 - 21501-02-2602

Besluit: Reeds behandeld in het commissiedebat op 14 februari jl. over de Raad 
Buitenlandse Zaken d.d. 20 februari 2023.

Volgcommissie(s): EU

16. Agendapunt: Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 
2023

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 10 februari 
2023
Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023 - 
21501-02-2605

Besluit: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 
februari 2023.

Volgcommissie(s): EU
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17. Agendapunt: [EU-SIGNALERING] Raad Buitenlandse Zaken 20 februari 2023.

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.W. Westerhoff - 13 februari 2023
EU-SIGNALERING Raad Buitenlandse Zaken 20 februari 2023 - 2023Z02476

Besluit: Desgewenst betrokken bij het commissiedebat op 14 februari jl. over de Raad 
Buitenlandse Zaken d.d. 20 februari 2023.

18. Agendapunt: Fiche: Richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende 
maatregelen van de EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
Fiche: Richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende maatregelen van de 
EU - 22112-3597

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer per brief te informeren hoe dit EU-voorstel 
zich verhoudt tot de aangekondigde modernisering van het Nederlandse 
sanctiestelsel, specifiek waar het de verschillende tijdstrajecten betreft van, 
respectievelijk, het EU-voorstel en de wijziging van de Sanctiewet 1977.

Volgcommissie(s): J&V, EU

19. Agendapunt: EU- Alert

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.W. Westerhoff - 14 februari 2023
EU- Alert - 2023Z02515

Besluit: Betrokken bij het commissiedebat Raad voor Buitenlandse Zaken d.d. 14 
februari 2023.

Volgcommissie(s): EU

Overig

20. Agendapunt: Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen
Noot: 1. 2023Z00838 Toestemmingsbrief ambtelijke ondersteuning voor 

werkbezoek aan Japan en Korea 24-01-2023
2. 2023Z00328 Aan minister Buza- Inzake Inventarisatie hardvochtigheden 

in dienstverlening BZ ter uitvoering van de motie van de leden Ploumen en 
Jetten 16-01-2023

3. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake 
situatie bahais in Qatar 02-06-2022

4. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran 
documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te 
ontlopen 02-06-2022 

5. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota 
Ecocide 11-06-2021

21. Agendapunt: Het Oekraïense verzoek om de Holodomor als genocide te erkennen

Zaak: Stafnotitie - kenniscoördinator, J.H. de Roy Van Zuijdewijn - 9 februari 2023
Kwestie Holodomor als genocide - 2023Z02203

Besluit: De commissie verzoekt de staf om de mogelijkheden te onderzoeken voor een 
adviesaanvraag aan de CAVV en de AIV en dit opnieuw te agenderen op de 
volgende procedurevergadering.

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
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22. Agendapunt: Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie 
voor Buitenlandse Zaken aan Oekraïne op 6 februari 2023

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, R.J. 
(Rudmer) Heerema (VVD) - 15 februari 2023
Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken aan Oekraïne op 6 februari 2023 - 36045-137

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de oorlog in Oekraïne op 
dinsdag 21 februari 2023.

23. Agendapunt: Verzoek van de commissie van onderzoek naar de Evacuatieoperatie 
Kaboel om een gesprek over de voortgang van het onderzoek met de 
commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Defensie.

Noot: Besluit: De commissie besluit een gesprek te plannen samen met de vaste 
Kamercommissie voor Defensie.

Rondvraag

Geen agendapunten

Besloten gedeelte

24. Agendapunt: Stand van zaken reisprogramma 2023
Noot: Ter bespreking (mondeling).

Zaak: Overig - griffier, A.W. Westerhoff - 9 februari 2023
Brief inzake werkbezoek Taiwan - 2023Z02269

Besluit: De commissie verzoekt de commissievoorzitter om in samenspraak met de 
voorzitter van de commissie Buitenlandse Handel/Ontwikkelingssamenwerking 
de mogelijkheden voor een werkbezoek aan Taiwan nader te onderzoeken en 
daarover in de volgende procedurevergadering terug te koppelen.

Besluit: De commissie besluit tot een werkbezoek aan India van 5 tot en met 9 juni 
2023.

25. Agendapunt: Uitkomst inventarisatie voorbereidingsgroepen Kennisagenda 2023
Noot: Besluit:

De commissie besluit de volgende voorbereidingsgroepen als volgt samen te 
stellen:
- kennisthema Europese veiligheidsarchitectuur: Jasper van Dijk (SP), 
Hammelburg (D66), Dekker (FvD)
- kennisthema China: Brekelmans (VVD), Mulder (CDA)
Voor de overige kennisthema's (Herijking Nederlands buitenlandbeleid en 
Afrikastrategie) worden nog geen voorbereidingsgroepen samengesteld. De 
commissievoorzitter zal in de volgende procedurevergadering met een voorstel 
terzake komen. 
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26. Agendapunt: Vaststelling delegatie voor het werkbezoek Japan en Korea.
Noot: Besluit: De commissie stelt de delegatie vast voor het werkbezoek aan Japan 

en Korea.
Heerema (delegatieleider, VVD), Brekelmans (VVD), Sjoerdsma (D66), De 
Roon (PVV), Mulder (CDA), Van Dijk (SP), Piri (PvdA), Van der Lee (GL), Ceder 
(CU), Dassen (Volt) onder voorbehoud. 

Griffier: A.W. Westerhoff

Activiteitnummer: 2022A08089
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