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Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI_PV(2020)0526_1

NOTULEN
Vergadering van 26 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 18.45 uur

BRUSSEL 

Met deelname op afstand van leden van AGRI, de Commissie en de Raad

De vergadering wordt op dinsdag 26 mei 2020 om 10.04 uur geopend onder voorzitterschap 
van Norbert Lins (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda AGRI_OJ(2020)0526_1

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Geen opmerkingen.

*** Stemming op afstand ***

3. Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Rapporteur voor advies
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Bevoegd:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Goedkeuring amendementen
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*** Einde van de stemprocedure op afstand ***

4. Gedachtewisseling met de heer Wolfgang Burtscher, directeur-generaal van 
Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI)

Sprekers: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

De vergadering wordt geschorst om 11.20 uur en wordt gevolgd door een 
coördinatorenvergadering met gesloten deuren.

* * *

5. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren. Hun besluiten worden op 26 mei 2020 
door de commissie goedgekeurd.

* * *

De vergadering wordt om 18.04 uur hervat onder voorzitterschap van Norbert Lins 
(voorzitter).

6. Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van het resultaat van de stemming
Opening van de stemmingsprocedure op afstand voor de eindstemming over het advies in 

gewijzigde vorm.

*** Stemming op afstand ***

7. Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Rapporteur voor advies:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Bevoegd:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

Besluit: Het gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: 31 stemmen voor en 
13 tegen, bij 4 onthoudingen

*** Einde van de stemprocedure op afstand ***
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8. Overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) in 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Rapporteur:
Elsi Katainen (Renew)

Bevoegd:
AGRI

Advies:
DEVE  Besluit: geen advies
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Besluit: geen advies
ENVI  Besluit: geen advies
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3, van 
het Reglement)

Besluit: Verslaggeving aan de commissie

Sprekers: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, Álvaro 
Amaro, Daniel Buda

9. Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren tijdens hun 
vergadering van 26 mei 2020

1. GEDACHTEWISSELING MET RAPPORTEURS OVER DE WETSVOORSTELLEN 
INZAKE HET GLB – VOLGENDE STAPPEN 

Resultaat: De GLB-rapporteurs briefen de coördinatoren over de vooruitgang die in hun 
respectieve dossiers is geboekt met het oog op een stemming ter plenaire 
vergadering in oktober 2020.

2. TOEWIJZING VAN VERSLAGEN

2.1. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo): specifieke 
maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de 
uitbraak van COVID-19 – 2020/0075(COD)   

Besluit: De heer Lins wordt rapporteur, het dossier wordt behandeld volgens de 
spoedprocedure en de contacten moeten blijven zoeken naar een akkoord over 
de amendementen voor de plenaire vergadering.

2.2. Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt 
van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen – 
2020/0053(COD)

Besluit: Dit verslag wordt voor 3 punten aan de ECR-Fractie toegewezen.
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3. TOEWIJZING VAN ADVIEZEN

3.1. DEVE – Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en 
inclusieve ontwikkeling – 2020/2041(INI)

Besluit: Het advies wordt voor 1 punt aan de GUE-Fractie toegewezen.

3.2. ITRE – Een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

Besluit: Het advies wordt voor 1 punt aan de S&D-Fractie toegewezen.

3.3. ITRE – Een Europese datastrategie

Besluit: Het advies wordt voor 1 punt aan de PPE-Fractie toegewezen.

4. DISCUSSIE OVER TWEE GEDELEGEERDE HANDELINGEN

Resultaat: Mevrouw Sander brieft de coördinatoren over de stand van zaken met betrekking 
tot twee gedelegeerde handelingen over groenten en fruit en wijn.
De coördinatoren besluiten druk te blijven uitoefenen op de Commissie om een 
antwoord op de brieven te krijgen. Ondertussen wordt een bezwaarprocedure 
gestart over de gedelegeerde handeling (aangenomen op 30 april 2020) op basis 
van artikel 219 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, behoudens de bereidheid 
van de Commissie om de gedelegeerde handeling te verbeteren. De coördinatoren 
besluiten ook een procedure te starten voor een vroegtijdige verklaring van geen 
bezwaar voor de gedelegeerde handeling (aangenomen op 4 mei 2020) op basis 
van artikel 53 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, zoals gevraagd door 
mevrouw Sander.

5. VERZOEKEN OM PUNTEN OP TE NEMEN IN DE AGENDA VAN 
TOEKOMSTIGE 

COMMISSIEVERGADERINGEN

5.1. Uitstel van de interparlementaire commissievergadering van AGRI 

Besluit: De coördinatoren besluiten de vergadering uit te stellen tot 2021.

5.2. Studie van het JRC – Allianties tussen detailhandelaars in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen

Besluit: De coördinatoren besluiten dit punt toe te voegen aan de agenda van een toekomstige 
vergadering van AGRI na de zomervakantie.

6. OVERIGE DOCUMENTEN TER INFORMATIE

Besluit: Geen maatregelen met betrekking tot de in bijlage I genoemde documenten.

7. TER INFORMATIE



PV\1207785NL.docx 5/17 PE653.755v02-00

NL

7.1. Gestructureerde dialoog met de Commissie

Ieder jaar vindt overeenkomstig bijlage IV bij de kaderovereenkomst over de betrekkingen 
tussen de twee instellingen een gestructureerde dialoog tussen het Parlement en de 
Commissie plaats. In het kader van deze gestructureerde dialoog wisselen de commissies van 
gedachten met de bevoegde Eurocommissaris(sen) over de stand van de uitvoering van het 
huidige werkprogramma van de Commissie, en over de prioriteiten die in het 
werkprogramma voor volgend jaar moeten worden opgenomen.

Met het oog op de voorbereiding van een samenvattend verslag, dat de Conferentie van 
commissievoorzitters in juni indient bij de Conferentie van voorzitters en waarop de 
relevante, in juli aan te nemen resolutie van het Parlement moet worden gebaseerd, dienen de 
commissies verslag uit te brengen over de resultaten van die uitwisselingen en informatie te 
verschaffen over een beperkt aantal belangrijke wetgevingsdoelstellingen waarvan ze willen 
dat ze worden opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2021 (maximaal 
10 kernpunten).

Gezien de beperkingen op de vergaderingen en activiteiten van de commissies vanwege de 
verspreiding van het coronavirus, heeft de Conferentie van commissievoorzitters bij wijze van 
uitzondering besloten dat de commissies dit jaar ook schriftelijk van gedachten mogen 
wisselen met de Eurocommissarissen. In het licht van deze uitzonderlijke situatie heeft de 
AGRI-voorzitter besloten dat deze keer de schriftelijke procedure wordt gehanteerd.

Om ervoor te zorgen dat de commissies zich terdege kunnen buigen over de van de 
Eurocommissarissen ontvangen schriftelijke antwoorden, en in het licht van de geplande 
wijziging van het werkprogramma van de Commissie voor 2020 die door vicevoorzitter 
Šefčovič tijdens de vergadering van de Conferentie van commissievoorzitters van 23 april is 
bevestigd, is de deadline voor de indiening van de bijdragen van de commissies bij de 
voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters verlengd tot 2 juni (de initiële 
deadline was 20 mei).

In het geval van de commissie AGRI dient de bijdrage de kernpunten van zowel AGRI als 
SANTE te omvatten (maximaal 10 kernpunten voor de Commissie in de vorm van verzoeken, 
herinneringen, uitingen van tevredenheid of spijt). Het secretariaat heeft op basis van de van 
de twee Eurocommissarissen ontvangen antwoorden een ontwerptekst van de AGRI-bijdrage 
opgesteld, die aan de fracties is toegezonden. De politieke adviseurs en het secretariaat 
hebben via e-mail overeenstemming bereikt over het definitieve ontwerp.

De coördinatoren kunnen de bijdrage van AGRI ter informatie vinden in bijlage II. Uiterlijk 
op 2 juni wordt deze aan de Conferentie van commissievoorzitters toegezonden.

7.2. Bijgewerkt vergaderrooster van de commissie AGRI

In bijlage III vinden de coördinatoren het bijgewerkte vergaderrooster van de commissie AGRI 
voor 2020, met mogelijke AGRI-vergaderingen in juni en juli.

7.3. Nieuwe metingen
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Met het oog op een efficiënte en consistente manier om de prestaties in de gehele administratie 
te meten, is de dienst Projectbeheer (PMO) van het Secretariaat-generaal begonnen met het 
verzamelen van gegevens in alle eenheden van de administratie van het EP, waarbij de 
klanttevredenheid en de productiviteit worden gemeten. Op basis van deze indicatoren zullen 
de secretaris-generaal en het management de geboekte vooruitgang op het gebied van de 
strategische doelstellingen kunnen meten en prestatietendensen op de middellange en lange 
termijn kunnen vaststellen. 

De maandelijkse verzameling van productiviteitsgegevens is begonnen met de indiening van de 
gegevens van januari. De maandelijkse gegevens moeten uiterlijk op de 15e van de volgende 
maand worden ingediend. Waar dat mogelijk was, heeft de PMO de verzameling 
geautomatiseerd via een verbinding met bestaande gegevensbanken (bijv. kwantitatieve 
gegevens van de commissiesecretariaten uit ITER of AT4AM). Gegevens die om technische 
redenen niet automatisch kunnen worden doorgestuurd, worden door de eenheden via een 
specifieke interface gecodeerd. De klanttevredenheid wordt ook gemeten, door middel van 
enquêtes met vragen over vier aspecten van de verleende diensten: kwaliteit, tijd, samenwerking 
en innovatie.

8. RONDVRAAG

8.1. Voorstelling van de “van boer tot bord”-strategie door de directeuren-generaal van DG 
AGRI en DG SANTE

Resultaat: De coördinatoren besluiten de directeuren-generaal van DG AGRI en DG 
SANTE uit te nodigen om tijdens de AGRI-vergadering van 11 juni de “van boer 
tot bord”-strategie voor te stellen.

***

BIJLAGE I

6.1. Bijdrage van het Italiaanse nationale parlement over de overgangsbepalingen voor de 
steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021

6.2. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer 
over Evaluatie van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, 
landbouw en voeding,
het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen, het Uitvoerend 
Agentschap innovatie en netwerken, het Uitvoerend Agentschap onderwijs, 
audiovisuele media en cultuur, het Uitvoerend Agentschap onderzoek en het Uitvoerend 
Agentschap Europese Onderzoeksraad – COM(2020)184, SWD(2020)73, 
SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78

6.3. Ontwerpresolutie over de oprichting van een specifiek fonds voor financiering en steun 
voor de Europese wijnbouw vanwege de verliezen als gevolg van de COVID-19-crisis 
– Elena Lizzi, Marco Campomenosi – B9 0153/2020

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
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6.4. Advies van het Franse parlement over het verzoek om de versterking van de 
uitzonderlijke maatregelen voor het GLB, om het hoofd te kunnen bieden aan de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, en de bevestiging van de objectieve voorrang 
van de doelstellingen van het GLB op de Europese mededingingsregels

6.5. Werkdocument van de diensten van de Commissie uit 2019 over het jaarlijks 
lastenoverzicht en de inspanningen van de EU om de wetgeving te vereenvoudigen – 
SWD(2020)81

6.6. Advies van de Franse senaat over de Europese klimaatwet 

6.7. Voorstel voor een besluit van de Raad tot bepaling van het standpunt dat namens de 
Europese Unie in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord over de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie moet worden 
ingenomen over een besluit tot wijziging van dat akkoord – COM/2020/195

6.8. Besluiten van het investeringscomité van het EFSI van mei 2020 en verslag over de 
wijziging van de EFSI-overeenkomst 

6.9. Besluiten van het investeringscomité van het EFSI over voorheen onder een 
geheimhoudingsovereenkomst vallende projecten

6.10. Gemotiveerd advies over COM(2020)80 final (Europese klimaatwet), aangenomen door 
de EU-commissie van de Oostenrijkse Bondsraad tijdens zijn zitting van 6 mei 2020

***

BIJLAGE II

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Wat Eurocommissaris Janusz Wojchiechowski betreft (DG AGRI-kwesties)

1. neemt nota van het pakket COVID-19-maatregelen dat de Commissie heeft aangenomen 
om te reageren op de crisis, als een minimale eerste stap in de goede richting om de 
belangrijke rol van onze landbouwers bij de waarborging van de voedselzekerheid en een 
gezond milieu voor onze burgers te erkennen; betreurt het ten zeerste dat al deze 
maatregelen samen, in combinatie met een erg lage begrotingsbijdrage, volstrekt 
ontoereikend zijn om de landbouwers die met de huidige moeilijkheden kampen te helpen 
en om te waarborgen dat de voedingssector weerbaar en doeltreffend blijft; verzoekt om 
meer steun om de Europese landbouwers in staat te stellen het hoofd te bieden aan de 
huidige problemen en op de middellange en lange termijn hun essentiële werkzaamheden 
om voedzaam en duurzaam voedsel te produceren, verder te zetten;

2. is ingenomen met de algemene bevestiging in de voorstellen voor het GLB na 2020 van 
het belang van de bestaande rechtstreekse steunverlening en marktinstrumenten, met 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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enkele aanpassingen, in het bijzonder een nieuw, autonoom crisisreserve dat is opgezet om 
doeltreffender te zijn; roept op tot een brede waaier aan maatregelen in het nieuwe GLB 
om landbouwers te ondersteunen in de overgang naar een duurzamere landbouw, waarbij 
minder productiemiddelen en meer innovatieve en alternatieve landbouwpraktijken 
worden gebruikt; is verheugd over het voornemen van de Commissie om het GLB te 
vereenvoudigen; 

3. merkt met tevredenheid op dat de Commissie voornemens is een herzien MFK-voorstel op 
tafel te leggen, in de wetenschap dat er, ondanks de ongeziene omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voldoende voedselvoorraden behouden zijn gebleven voor de EU-
burgers dankzij onze landbouwers en voedingssector; spoort de Commissie aan ernaar te 
streven dat de GLB-begroting wordt verhoogd of minstens op het huidige niveau wordt 
gehandhaafd en is van mening dat landbouwers tegelijkertijd moeten worden 
aangemoedigd om publieke goederen te leveren; verwerpt iedere mogelijkheid van een 
renationalisering van het GLB die schadelijk zou zijn voor de eengemaakte markt; is 
ingenomen met het in de commissie AGRI bereikte en in de plenaire vergadering 
goedgekeurde akkoord over de overgangsverordening om de continuïteit van het GLB en 
de betalingen aan landbouwers te waarborgen tijdens de overgangsperiode en benadrukt 
het belang van een tijdig akkoord tussen de medewetgevers om voor rechtszekerheid voor 
de sector te zorgen;

4. betreurt het besluit van de Commissie om in deze specifieke periode een “van boer tot 
bord”-strategie aan te nemen, aangezien het nu van cruciaal belang is alle inspanningen te 
richten op het waarborgen dat ons agrovoedingssysteem tijdens de COVID-19-pandemie 
voedselzekerheid blijft bieden, alvorens een belangrijk nieuw beleidsinitiatief met 
verrijkende gevolgen voor de landbouw in de EU te lanceren; is van mening dat het ook 
van cruciaal belang is dat het Parlement de wetgevingsvoorstellen naar aanleiding van de 
“van boer tot bord”-strategie grondig kan controleren; benadrukt de relevantie van het 
onderzoeksprogramma Horizon Europa om de voedselzekerheid te verbeteren en de 
economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheid van de landbouw in de EU 
te vergroten; staat volledig achter het voorstel van de Commissie om in de volgende 
financieringsperiode 10 miljard EUR toe te wijzen aan onderzoek op het gebied van 
landbouw en voedsel; is ervan overtuigd dat de digitalisering van de EU-landbouw in het 
belang van de landbouwers en hun omgeving doorslaggevend zal zijn om de transitie naar 
een duurzamere landbouw te versnellen; benadrukt de noodzaak van een weerbaar 
voedselsysteem met diverse voedselvoorzieningskanalen voor consumenten, met inbegrip 
van lokale markten en korte toeleveringsketens; is verheugd dat de Commissie de nadruk 
legt op de bevordering van de duurzame economische ontwikkeling van de biologische 
landbouw in de EU; is ingenomen met het voornemen om de oorsprongsetikettering van 
voedingsmiddelen te proberen verbeteren om de consumenteninformatie te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de aanstaande langetermijnvisie voor plattelandsgebieden en de 
raadpleging van plattelandsbewoners, lokale en regionale autoriteiten die na de zomer van 
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start moet gaan met het oog op een beter bewustzijn van de zorgen en problemen op het 
platteland; 

6. is van mening dat vrijhandelsovereenkomsten meer economische activiteit en 
werkgelegenheid kunnen genereren, maar spoort de Commissie aan om de gevoeligheid 
van sommige sectoren/producten naar behoren te erkennen en er rekening mee te houden 
bij handelsbesprekingen en ervoor te zorgen dat er een versterkt vrijwaringsmechanisme 
komt om een gelijk speelveld tussen landbouwers in de EU en in de rest van de wereld te 
verzekeren; herinnert de Commissie aan de oproep van het Parlement om snel een Europese 
eiwitstrategie uit te werken om de grote afhankelijkheid van Europa van ingevoerde 
eiwitten te helpen verminderen;

Wat Eurocommissaris Stella Kyriakides betreft (DG SANTE-kwesties)

7. merkt op dat landbouwers een betaalbaar alternatief voor chemische pesticiden en 
meststoffen moeten krijgen; is van mening dat innovatieve teelttechnieken voor planten 
een alternatieve manier kunnen zijn om voldoende productiehoeveelheden te garanderen 
en de voedselzekerheid te vergroten, terwijl de hoogste niveaus van voedselveiligheid 
worden verzekerd; 

8. meent dat consumenten in de EU recht hebben op uitgebreide informatie en benadrukt het 
belang van een transparant systeem voor de etikettering van voedingsmiddelen; benadrukt 
dat de hoge normen van de EU voor voedselproductie ook van toepassing moeten zijn op 
producten die uit derde landen worden ingevoerd, omdat de EU-landbouwers zich anders 
in een nadelige positie zouden bevinden;

9. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om dierenwelzijn op te nemen in haar 
“van boer tot bord”-strategie; benadrukt dat het Parlement de Commissie er in zijn 
uitvoeringsverslag uit 2019 inzake dierenvervoer toe heeft opgeroepen een nieuwe 
strategie voor dierenwelzijn voor 2020-2024 op te stellen; dringt er bij de Commissie op 
aan om in haar beoordeling van de EU-strategie voor dierenwelzijn manieren te 
onderzoeken om de doeltreffende en uniforme tenuitvoerlegging van de bestaande EU-
wetgeving op het gebied van dierenwelzijn, in het bijzonder dierenvervoer, te waarborgen;

10. meent dat, rekening houdend met de moeilijkheden waarmee landbouwers als gevolg van 
de COVID-19-crisis te kampen hebben, de Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie 
met name een reële kans moeten bieden voor landbouwers om economisch voordeel te 
halen uit de opname van de waarde van duurzaamheid en gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen.

***

BIJLAGE III
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BIJGEWERKT VERGADERROOSTER VAN JANUARI TOT DECEMBER 2020

Januari-mei 2020 Juni-december 2020

Maandag 6 januari, 15.00 - 18.30 uur

Woensdag 22 januari, 9.00 - 12.30 uur
Woensdag 22 januari, 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 23 januari, 9.00 - 12.30 uur

Dinsdag 2 juni, 9.00 - 11.00 uur

Donderdag 11 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur 
en 17.30 - 18.00 uur

Dinsdag 23 juni, 10.00 - 12.00 uur en 
18.00 - 18.45 uur (nog te bevestigen)
Dinsdag 23 juni, 14.00 - 16.00 uur 
(coördinatoren) (nog te bevestigen)

Maandag 17 februari, 15.00 - 18.30 uur
Dinsdag 18 februari, 9.00 - 12.30 uur
Dinsdag 18 februari, 14.30 - 18.30 uur

Maandag 6 juli, 9.00 - 11.00 uur en 17.30 
- 18.00 uur (nog te bevestigen)

Woensdag 15 juli, 9.00 - 11.00 uur
Woensdag 15 juli, 14.00 - 16.00 uur 
(coördinatoren.) (nog te bevestigen)

Maandag 31 augustus, 15.00 - 18.30 uur
Dinsdag 1 september, 9.00 - 12.30 uur
Dinsdag 1 september, 14.30 - 18.30 uur

Woensdag 15 april, 15.00 - 17.00 uur

Dinsdag 28 april, 9.00 - 9.30 uur
Dinsdag 28 april, 17.00 - 18.30 uur

Donderdag 30 april, 10.00 - 12.00 uur

Maandag 12 oktober, 15.00 - 18.30 uur

Woensdag 28 oktober, 9.00 - 12.30 uur
Woensdag 28 oktober, 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 29 oktober, 9.00 - 12.30 uur

Donderdag 7 mei, 9.00 - 11.00 uur

Maandag 11 mei, 17.00 - 19.00 uur

Woensdag 20 mei, 15.00 - 17.00 uur

Dinsdag 26 mei, 10.00 - 12.00 uur en 18.00 
- 18.45 uur

Maandag 9 november, 15.00 - 18.30 uur

Maandag 30 november, 15.00 - 18.30 uur
Dinsdag 1 december, 9.00 - 12.30 uur
Dinsdag 1 december, 14.30 - 18.30 uur

Maandag 7 december, 15.00 - 18.30 uur

10. Rondvraag

Geen opmerkingen.

11. Volgende vergaderingen
 2 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.28 uur gesloten.
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