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Tweede Kamer 

Debatten deze week 

 Klimaat en Energie 

 Armoede- en Schuldenbeleid 

 Debat over zelfdoding in de jeugdzorg 

 Vaccinatie in Nederland  

 Wmo-toezicht 

 Nationale Omgevingsvisie 

 Debat over droogte 

 Rondetafelgesprek energielabels en energie-index 

 

Klimaat en Energie 

Bij de plenaire regeling van werkzaamheden een uur vóór het AO vroeg FvD een debat aan over de 

hoge kosten van het klimaatbeleid naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de 

stichting milieu, wetenschap en beleid dezelfde dag. Daar was geen steun voor, ook omdat de 

regeling een schorsing vergde van het AO klimaat en energie, die net bezig was. De heer Baudet 

schoof daarom halverwege bij het AO aan om na zijn eerste vraag (of de minister wilde reageren op 

het rapport) al weer de zaal te verlaten, nageroepen door GL het debat nu aan te gaan. Minister 

Wiebes wilde niet reageren op een rapport omdat hij het nog niet gezien had en waar hij bij 

voorbaat al van vermoedde dat kosten en investeringen bij elkaar werden opgeteld. Wat ook blijkt 

uit de reacties na afloop van o.a. het PBL. Op interruptie van de PVV betitelde hij het ‘als leugens 

naar de Nederlanders’.  

 

Zoals bij meer klimaatdebatten van de laatste tijd staan ze meer in het teken van de verkiezingen 

dan van de inhoud. Alle 13 fracties waren daarom aanwezig, al dan niet voor heel even.  

De doorrekeningen van het PBL op het conceptklimaatakkoord komen 13 maart en daar is het 

wachten op. De PvdA beoordeelde het debat dan ook als een ‘opgewarmd prakje’. De argumenten 

van de fracties zijn bekend; de PVV vindt het maar onzin en klimaatbeleid te duur. Beter wachten 

op innovatie zoals thoriumkerncentrales en stoppen met woningen omdat de opbrengst maar 

minimaal is. De PvdA, GL, D66, CU, PvdD willen doorpakken met een licht verschil in de 

prioriteiten. De PvdA wil een nieuw ‘taboe’ bij de kop te pakken nu de CO2 heffing die titel niet meer 

heeft, namelijk het rekeningrijden. Wat veel reacties ontlokte van andere fracties die niet 

geassocieerd willen worden met taboes en de minister die de lachers op zijn hand kreeg door te 

stellen dat hij alle taboes nu een dogma vond worden. De PvdD wil de veehouderij een stap terug 

laten doen en stoppen met biomassa als duurzame bron, de VVD wil kernenergie niet uitsluiten, het 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://www.energietransitie.net/downloads/
https://www.energietransitie.net/downloads/
https://nos.nl/artikel/2271810-onderzoek-energieakkoord-duurder-dan-verwacht.html
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CDA denkt aan groene waterstof en de SGP wil landelijke tenders voor de isolatie van 

huurwoningen.   

 

Zonnedaken en kleine windmolens 

Eensgezind waren veel fracties over goedwillende (sport) verenigingen en het MKB die 

zonnepanelen willen plaatsen maar nul op het rekest krijgen van de netbeheerder omdat er geen 

netcapaciteit is. Dat helpt het draagvlak niet voor de transitie en het verzoek was of kleine 

aanbieders voorrang kunnen krijgen boven de grote investeerders in zonneweides. Enigszins 

daarbij passend willen GL en D66 dat kleine windmolens, waar vaak wel lokaal draagvlak voor is, 

ook een plekje krijgt in de SDE subsidie.  

De minister was op beide punten heel duidelijk. Grote projecten zijn efficiënter en goedkoper en 

dragen veel meer bij aan het halen van de klimaatdoelen. Nu daarvan afwijken is gevaarlijk en duur. 

Dus geen voorrang voor kleine zonnedaken en ook geen SDE subsidie voor kleine windmolens 

omdat het erg veel geld kost.  Pas als alle mogelijke locaties voor grote windturbines zijn ingevuld 

wil hij daar naar kijken.  

Te weinig ruimte op het net komt vooral voor in dun bevolkte gebieden. Het net is daar ontworpen 

op (niet al te veel) energielevering en minder geschikt voor energieopwekking. Bij zonnedaken is de 

behoefte slecht vooraf in te schatten, kunnen er binnen het jaar liggen waarbij het bij windturbines 

veel langer duurt. De regionale energiestrategieën (RES) zal dit beter kunnen zien aankomen. Hij 

gaat bekijken of het te regelen valt dat bij piekbelasting energieleveranciers heel soms en kort 

kunnen worden afgeschakeld.  

 

De afsluitboete (kosten tot € 750 voor het vrijwillig afstand doen van een warmtenetaansluiting) 

vonden GL, SP en VVD onbegrijpelijk. Indien dat zo blijft moet de mogelijkheid komen de 

aansluiting te verzegelen.  

De minister begrijpt het maar stelt wel dat de kosten er nu eenmaal zijn en als ze niet betaald 

worden de andere klanten van het net daarvoor opdraaien. Een verzegelingsoptie wordt 

onderzocht. 

 

DENK en SP hebben aandacht voor de te hoge energierekening voor de huurders wat leidt tot 

energiearmoede. Daar was Wiebes niet over te spreken, energiearmoede bestaat net zo min als 

zorg- of huurarmoede. Koopkracht wordt niet via de energierekening geregeld. Maar ook D66, 

PvdD en het CDA vonden met deze fracties dat de opslag duurzame energie (ODE, te betalen via 

de energierekening) te oneerlijk werd. Burgers betalen, grote bedrijven ontvangen. De minister stelt 

dat ook de industrie aan ODE meebetaalt en dat deze belasting herijkt wordt. Zonder taboe. 

Gemeenten gaan met wijkplannen bewoners begeleiden wat de kosten verlaagt. Daar komt ook 

nog een financieringsinstrument bij. Omdat het debat uitliep is de tweede termijn ingepland op 21 

februari. 

 

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg 

Woensdag 13 februari debatteerde de Kamer met minister De Jonge over zelfdoding in de 

jeugdzorg. Suïcidale jongeren in jeugdinstellingen krijgen vaak niet de juiste hulp, zo blijkt uit 

onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met mogelijk zelfdodingen als gevolg. Dit 

kwam naar voren in een uitzending van Nieuwsuur op 27 januari. 

https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/verkenning-suicidemeldingen-bij-de-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-kansen-voor-preventie
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269390-inspectie-over-suicides-in-de-jeugdzorg-vaak-geen-passende-zorg.html
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Bureaucratie, verkokering en samenwerking 

Hoe kan het dat in een land waarin alles zo goed geregeld is, jongeren niet de juiste hulp krijgen? 

Er gaat te veel mis, constateert Van der Staaij (SGP), waardoor mensen in een doolhof 

terechtkomen. Jongeren krijgen een aparte hulpverlener voor ieder deelprobleem, zegt Peters 

(CDA): door de bomen ziet men dan het bos niet meer. We moeten jongeren niet meer als 

postpakketjes van de ene naar de andere hulpverlener laten sturen, vindt Hijink (SP). Hij stelt dat 

een groot deel van de oplossing sinds de decentralisatie van de gemeenten moet komen en hij 

vraagt zich af of gemeenten dit wel aankunnen. 

Jeugdzorg en jeugdpsychiatrie blijken in de praktijk vaak gescheiden werelden. Door specialisatie 

zijn jongeren met complexe problemen vaak nergens op hun plaats, zegt Voordewind (CU). Tielen 

(VVD) pleit er daarom voor dat de minister zelf samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders dit 

jaar haast gaat maken om meer samenwerking te stimuleren, te faciliteren en als het nodig is af te 

dwingen. Professionals moeten volgens haar meer met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk 

richtlijnen opstellen. 

Er zijn al goede voorbeelden van samenwerking tussen jeugdzorg en jeugd-ggz, betoogt minister 

De Jonge, bijvoorbeeld in de wijkteams. We zijn er nog niet, erkent hij, maar het gaat de goede kant 

op. Hij refereert aan het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, dat sinds 1 januari gemeenten 

ondersteunt bij de transformatie en op het transformatiebudget voor gemeenten waartoe in het 

regeerakkoord toe is besloten. De Jonge zegt Peters toe binnen twee maanden een beschouwing 

te sturen over wat werkt en niet werkt bij de ondersteuning bij inkoop die zijn departement geeft aan 

gemeenten. Het gaat om keuzes die op zichzelf genomen vanuit inkoop en rechtmatigheid nog wel 

te begrijpen zijn, maar waarvan je ziet dat ze eigenlijk een ondermijnende invloed hebben op de 

kwaliteit van de zorg.  

 

Geld 

Gemeenten houden de hand op de knip, constateert Agema (PVV). De decentralisatie naar de 

gemeenten heeft volgens haar geleid tot verschraling van de jeugdzorg. We moeten meer 

investeren, zegt Westerveld (GroenLinks), zodat de groepen kleiner worden, de werkdruk daalt en 

de expertise verbetert. Kuiken (PvdA) ziet een jeugdzorg die ondergedompeld is in bureaucratie. Ze 

constateert ook dat, omdat de budgetten ontoereikend zijn en er te weinig mensen zijn, de 

decentralisatie stagneert. Sociale wijkteams komen niet tot hun recht. Ze wil weten welke actie de 

minister onderneemt. Kuiken vraag zich af wat voor nut sociale wijkteams hebben als ze alleen 

maar doorgaan op de wijze waarop het altijd al ging, er geen vernieuwing tot stand komt. 

Raemakers (D66) zegt in een interruptie dat de gemeenten aangeven dat ze echt geld tekort 

hebben. Hoe zou Kuiken dat oplossen? Zij legt de bal behendig terug bij Raemakers door hem op 

te roepen een amendement bij Voorjaarsnota in te dienen. “Ik ga voor u staan applaudisseren.” 

Tielen (VVD) denkt dat het niet direct ligt aan geldgebrek. De minister doet nu onderzoek om te 

kijken waar de groei in de vraag en het gebrek aan geld door komen. Zij wacht die 

onderzoeksresultaten graag af. 

 

Geld alleen zal nooit het antwoord zijn, denkt minister De Jonge. Hij verwijst naar de drie lopende 

onderzoeken: naar volumegroei, IV3-cijfers en een preciezer onderzoek bij gemeenten om goed te 

leren wat de keuzes van gemeenten al dan niet bijdragen aan een eventueel tekort op de 

jeugdhulp. Hij meent dat de onderzoeken in mei zullen zijn afgerond. Dan zal hij de Kamer over de 

uitkomsten informeren. De Jonge herhaalt wat hij in eerdere debatten ook al zei, namelijk dat de 
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uitkomsten van die onderzoeken mogelijk zouden kunnen leiden tot de conclusie dat het 

noodzakelijk is om te kijken naar geld. Hij loopt er niet voor weg maar hij loopt er ook niet op 

vooruit. Eerder heeft hij ook gezegd dat geld nooit alléén het antwoord zal zijn op de observaties die 

je doet op het moment dat je dit type onderzoek doet. 

Hij plaatst de budget-discussie in de context van de financiële keuzes die het kabinet gemaakt 

heeft. Dat is dat er 200 miljoen beschikbaar is gesteld voor de tekorten in 2018. Voorts zijn er 

transformatiebudgetten van 108 miljoen. Tenslotte is er een forse stijging van het Gemeentefonds. 

Bij de start van het kabinet is hier bewust voor gekozen, ook in overleg met de VNG: niet een apart 

geldstroompje per probleempje, maar de integrale keuze voor een stijging van het Gemeentefonds. 

De stijging met circa 1 miljard per jaar en vijf jaar achter elkaar, is echt heel fors. 

 

In tweede termijn werden zes moties ingediend die hier zijn te vinden? Een motie heeft betrekking 

op gemeenten: 

 32793-351 Motie van het lid Tielen c.s. over de plicht om gezamenlijk te beslissen. De 

Jonge liet het oordeel aan de Kamer nadat Tielen had aangekondigd de motie te wijzigen 

waardoor het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd met deze opdracht aan de slag 

gezet wordt. 

Er wordt op 19 februari over de moties gestemd. 

[Bron: Tweede Kamer] 

 

Armoede- en Schuldenbeleid – Van Ark geeft gemeenten ruimte een minimumkader voor 

schuldhulpverlening uit te werken 

Tevoren leek het debat over armoede en schulden op donderdag 14 februari politiek spannend te 

worden. De Kamer had behalve staatssecretaris Van Ark ook minister Dekker van 

Rechtsbescherming en staatssecretaris Snel van Financiën uitgenodigd. Het kabinet haalde de 

angel uit het debat door vlak te voren een brief naar de Kamer te sturen waarin allerlei maatregelen 

werden aangekondigd over de beslagvrije voet. Per 2021 moet er een definitieve regeling komen 

om de beslagvrije voet te respecteren en tot die tijd wordt een aantal tussenmaatregelen genomen. 

De Kamer verwelkomde deze stappen, maar constateerde ook dat de overheid de grootste 

veroorzaker van problemen is. Met het belangrijkste knelpunt uit de weg verliep het debat in een 

gemoedelijker sfeer.  

 

Staatssecretaris Snel kon volstaan met het toelichten waarom de belastingdienst pas per 2021 in 

staat is op voorhand -- en niet achteraf zoals nu -- rekening te houden met de beslagvrije voet van 

mensen. Hij meldde dat er totdat de nieuwe regeling van kracht is vier tussenmaatregelen worden 

genomen: voor overheidsvorderingen, vereenvoudigd bankbeslag, in geval van dwangverrekening 

van toeslagen en het met terugwerkende kracht berekenen van de beslagvrije voet op het moment 

dat een burger zich meldt. Staatssecretaris Van Ark zegde toe de Kamer direct na het zomerreces 

te informeren over de stand van zaken op dat moment. 

 

Schuldhulpverlening 

Veel woordvoerders gingen in op problemen met de schuldhulpverlening. Renkema (GL) noemde 

het overnemen van schulden door gemeenten een goed voorbeeld. Gijs van Dijk (PvdA) valt hem 

bij maar hij voegt toe dat het niet goed is als commerciële incassobureaus dat ook doen. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties?clusterName=Kamerstukken&dpp=25&fld_prl_kamerstuk=Moties&fld_tk_categorie=kamerstukken&qry=32793&srt=date%3Adesc%3Adate&fromdate=13-02-2019&todate=13-02-2019
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02818&did=2019D06060
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2019/02/13/kamerbrief-voortgang-implementatie-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-en-verbreding-beslagregister


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5/17 

Raemakers wil weten hoe Van Ark gemeenten helpt om Zzp’ers betere schuldhulp te geven. Jasper 

van Dijk (SP) wil een centraal meldpunt, 115, waar mensen die problematische schulden hebben 

zich kunnen melden. Gijs van Dijk (PvdA) steunt het instellen van een keurmerk voor 

bewindvoerders en wil weten hoe de staatssecretaris omgaat met bewindvoerders die verkeerd 

gedrag vertonen. 

De Lange (VVD) en Bruins (CU) benadrukken het belang van vroegsignalering. De Lange pleit er 

voor zo snel mogelijk in te grijpen als duidelijk wordt dat iemand mogelijk in de schuld terecht komt; 

hij wijst op de ‘vroeg er op af-methode’. Hij wil weten in hoeverre privacyregels als belemmering 

worden gezien. Bruins ziet dat schuldhulpmaatjes gemakkelijker bij mensen binnen komen 

Van Brenk (50+) en De Lange vragen hoe het komt dat gemeenten zo weinig gebruik maken van 

het breed moratorium. Dat is bedoeld om schuldenaar en schuldhulpverlener voor een korte 

periode de noodzakelijke rust te geven om tot een stabiele financiële situatie te komen.  

 

Peters ondersteunt het pleidooi van de ombudsman voor een landelijke basisnorm voor 

schuldhulpverlening. De Lange wil weten welke stappen de staatssecretaris zet om 

rechtsongelijkheid tussen gemeenten bij de schuldenaanpak te regelen. 

 

Staatssecretaris Van Ark is een fervent voorstander van gemeentelijke beleidsvrijheid maar ze ziet 

de problemen die samenhangen met een gedifferentieerde schuldenaanpak. Ze is daarom blij dat 

gemeenten met Divosa en NVVK bezig zijn een kader te ontwikkelen. Ze is er enthousiast over en 

wil afwachten wat er ontwikkeld wordt. Zij ziet dat er door deze partijen geïnvesteerd wordt in de 

kwaliteit van de schuldhulpverlening.  

Het is de gezamenlijke ambitie van Van Ark en gemeenten om tot minder mensen met 

problematische schulden te komen. Via het programma ‘Schouders er onder’ wordt een brede 

toegang tot de schuldhulpverlening geregeld. Er wordt gewerkt aan methoden om mensen proactief 

te kunnen benaderen, want dat mag nu niet op grond van privacyregels. Binnenkort start de 

internetconsulstatie van een wetsvoorstel, dat spoedig daarna bij de Kamer zal worden ingediend. 

Ook Zzp’ers moeten toegang tot schuldhulpverlening krijgen. Het brede moratorium wordt niet 

gebruikt. Ze brengt het instrument opnieuw onder de aandacht van gemeenten en zal het in een 

bestuurlijk overleg met de VNG aan de orde stellen. Ze zal tevens de mogelijkheid van een centraal 

meldpunt bij gemeenten onder de aandacht brengen, maar ze tekent er bij aan dat die in het 

verleden niet zo enthousiast waren.  

Ze vindt het voorstel, eerder in het debat geuit, om als 75% van de schuldeisers met een voorstel 

voor schuldhulp akkoord zijn gegaan, dat de resterende 25 automatisch ook akkoord zijn, ver gaan. 

Het kan een overweging zijn bij de verkenning voor het wetsvoorstel over minnelijke schikking. Ze 

zal in die verkenning ook in gaan op het voorstel voor een verplichte reactietermijn waarbinnen een 

schuldeiser moet reageren op een voorstel van de gemeenten.  

Ze is het met De Lange eens dat schuldhulpverlening een breder maatschappelijk probleem is. 

Behalve de overheid zijn ook banken, verzekeraars, vrijwilligers en organisaties als het Leger des 

Heils betrokken. Hun medewerking is zeer gewenst. 

 

Armoedebestrijding 

Jasper van Dijk biedt een initiatiefnota aan, waarin de SP o.a. pleit voor het verhogen van het 

minimumloon met 10%. Dat laatste krijgt ook de steun van Van Brenk. Gijs van Dijk en Bruins  

maken een punt van de verschillende wijzen waarop gemeenten omgaan met de Klijnsma-gelden 

voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Van Brenk steunt de oproep van de G4 voor 
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ruimhartiger bevoegdheden om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. Bruins (CU) vraagt hier 

ook aandacht voor. 

Peters wil van Van Ark weten, nu zijn motie ‘van bajes tot baan’ vorige week is aangenomen, hoe 

zij in de periode waarin zij de motie tot uitvoering brengt, met gemeenten in gesprek gaat om de 

wachttijd voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering te verkleinen. 

 

In haar termijn wijst Van Ark er op dat de verhoging van het minimumloon ook nadelen kent: arbeid 

wordt duurder en leidt daardoor tot banenverlies. Bovendien kost het 4,6 miljard euro. Om die 

redenen is het kabinet tegen een verhoging. 

Ze vindt het belangrijk dat gemeenten persoonlijk contact hebben met schuldenaren. Ze gaat met 

gemeenten in overleg over de uitwisseling van best practices. Met de VNG spreekt ze ook over de 

definitie van armoede. Ze hoopt de Kamer daarover voor de zomer te informeren.  

Er komt een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar toeslagen. Dat is in 2021 klaar. 

 

Van Ark is ook met de VNG in gesprek over de inzet van de middelen voor de bestrijding van 

armoede onder kinderen. Daar zijn bestuurlijke afspraken over gemaakt. Zij ziet daarom geen reden 

te komen tot een landelijk minimumpakket. In 2021 wordt de regeling geëvalueerd. Bruins en 

Raemakers bezinnen zich op de vraag of zij zo lang willen wachten. In tweede termijn voegt Van 

Ark er nog aan toe dat er een aanbod van de Kinderombudsman, gemeenten en Divosa ligt voor 

een minimumpakket. De staatssecretaris schort ook de wachttijd op voor het vragen van een 

bijstandsuitkering voor de doelgroep van Peters’ motie ‘van bajes naar baan’. Dat brengt ze 

expliciet onder de aandacht van gemeenten. 

 

Stapeling van boetes 

Raemakers stelt voor dat mensen een kosteloze betalingsherinnering krijgen voordat boetes 

verhoogd worden bij niet-tijdige betaling. Hij hekelt, samen met Peters de stapeling van boetes bij 

het CJIB en de enorme percentages waarmee boetes verhoogd worden. Zij stellen een noodstop 

voor. Mensen die echt niet kunnen betalen kunnen naar de gemeente stappen, die dan op zijn beurt 

een regeling met het CJIB kan treffen. Ook Mulder (PVV) vindt dat er iets aan de absurde verhoging 

van boetes moet gebeuren, maar hij vraagt zich af of je dat via de gemeenten moet regelen. Bruins 

wil meer ambitie dan nu in de brief van het kabinet staat.  

De Lange roept veel reacties op als hij stelt dat boetes een straf zijn die mensen krijgen voor 

verkeerd gedrag en dat die betaald moeten worden. Anderen houden hem voor dat zij dat 

uitgangspunt niet betwisten maar dat zij moeite hebben met de enorme verhogingen bij niet tijd 

betalen, omdat dat mensen nodeloos in de problemen brengt.  

 

Minister Dekker wijst de Kamer er op dat de sterke verhogingen op niet tijdig betaalde 

verkeersboetes zijn gebaseerd op een in 2011 met algemene stemmen aangenomen wet. De reden 

voor de verhoging is dat het om vermijdbare zaken gaat. De percentages zijn anders dan bij de 

verhogingen die gelden bij incasso, maar het gaat hier om een boete niet om een onbetaalde 

rekening. Hij is tegen het zomaar verlagen van de verhogingen, want het systeem werkt wel: er 

wordt veel op tijd betaald. Bovendien voelt hij er niet voor de verhogingen te verlagen voor mensen 

die het wel kunnen betalen; dat kost de staat nodeloos geld. Hij wil kijken hoe mensen die niet 

kunnen betalen perspectief kunnen krijgen. Mensen kunnen nu al boetes boven 75 euro bij het 

CJIB in termijnen betalen. Hij wil ook meer aan de voorkant zitten: schuldhulpverleners en 

bewindvoerders moeten bij het CJIB een contactpunt hebben voor overleg. Hij kan ook prima uit de 
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voeten met het voorstel van Raemakers dat iemand die een boete niet kan betalen, contact 

opneemt met de gemeente die vervolgens in verbinding treedt met het CJIB. Hij vindt wel dat zo 

iemand dan ook schuldhulpverlening moet accepteren. Hij neemt een suggestie van Bruins mee in 

de uitwerking. Deze stelde dat veel mensen in schulden niet naar de gemeente gaan en ook hun 

post niet openen. Daarom zou het CJIB, als iemand twee keer een verhoging van een boete heeft 

gehad, de gemeente moeten informeren. De gemeente neemt dan contact op met de persoon in 

kwestie om te bespreken of er wellicht sprake is van problematische schulden. Dat is een vorm van 

bemoeizorg. Dekker zal de Kamer in de voortgangsbrief van Van Ark die voor de zomer verschijnt 

informeren over het ‘routeboekje CJIB’.  

 

Rijksincasso 

Raemakers en Jasper van Dijk vestigen de aandacht op de ‘cowboys’ in de branche en roepen 

minister Dekker tempo te maken met de betreffende wet. Peters onderschrijft, vanwege de 

excessen, de noodzaak van een register en voegt toe dat ook kleine bureaus getoetst moeten 

worden.  

 

Staatssecretaris Van Ark brengt de aanbevelingen van de ombudsman op het terrein van de 

rijksincasso onder de aandacht van alle betrokken partijen. 

Minister Dekker verklaart dat het zo lang duurt om tot een incassoregister te komen omdat het 

complexe materie is. De incassobranche is geen gereguleerde markt. Voor de zomer zal hij de 

ontwikkelingen rapporteren in de voortgangsbrief van Van Ark aan de Kamer. Rond de zomer hoopt 

hij het wetsvoorstel in te kunnen dienen. In de uitwerking van de Rijksincassovisie gaat het ook over 

het vermijden dat meerdere deurwaarders zich bij een gezin melden. Dekker begint met het 

aansluiten van de grote ZBO’s als UWV, Belastingdienst etc. aan te sluiten op zo’n systeem. Dat is 

voor het einde van het jaar gereed. Een incassoregister heeft materieel dezelfde werking als een 

vergunningstelsel: het biedt mogelijkheden malafide figuren te sanctioneren. 

In het geval van bewindvoerders is er spraken van een meer gereguleerde markt. Ook hier wordt 

gekeken naar kwaliteitseisen. Rond de zomer komt hij met een officiële beleidsreactie. 

 

Raemakers heeft een VAO aangevraagd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat zal 

plaatsvinden. 

 

Vaccinatie in Nederland 

Donderdag 14 februari debatteerde de Kamer met staatssecretaris Blokhuis over vaccinaties. 

Steeds vaker kiezen ouders er bewust voor hun kind niet in te enten. Als minimaal 95% van de 

Nederlandse kinderen is ingeënt tegen ernstige ziekten, is de kans op verdere besmetting en 

uitbraken heel klein. Maar de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Nederland onder dat veilige 

niveau gekomen. 

Wel een fietshelmpje en afgeschermde stopcontacten, maar niet vaccineren? Veldman (VVD) 

noemt dat "bizar". Bovendien brengen ouders niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook 

die van anderen, vindt Ploumen (PvdA). Kuik (CDA) denkt dat mensen de urgentie voor inenten niet 

meer voelen omdat bepaalde ziektes niet meer voorkomen. 

Staatssecretaris Blokhuis is van plan verschillende maatregelen te nemen, onder andere de 

instelling van een vaccinatiealliantie: ambassadeurs vóór vaccineren. De Kamer steunt de plannen 
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van het kabinet, maar verschillende leden willen dat er meer gebeurt. Blokhuis zegde ook toe in 

overleg te gaan met het RIVM en de GGD’s over het vaccineren van 18-plussers en de bekostiging 

daarvan. Hij zal de Kamer informeren over de uitkomsten. 

 

Voorlichting 

De woordvoerders willen dat nepnieuws en spookverhalen over vaccinaties, waarop antivaxers zich 

baseren, actief bestreden worden. Mensen moeten de juiste, betrouwbare informatie vinden als zij 

op internet op zoek gaan, vindt Agema (PVV). De voorlichting over infectieziekten mag van Hijink 

(SP) wel wat explicieter. De overheid moet de gevolgen van niet-vaccineren veel zichtbaarder 

maken en ervaringsdeskundigen hun verhalen laten vertellen. 

Volgens de staatssecretaris hebben verschillende doelgroepen hun eigen communicatiestrategie 

nodig. Daarom wil hij maatwerk bieden. Twijfelende jonge ouders wil hij goede informatie aanreiken 

voor een weloverwogen keuze. Ook gelovigen wil hij meenemen en overtuigen om zich te 

vaccineren. 

Van der Staaij (SGP) bepleit een grotere rol van de gemeenten in de voorlichting. In de gemeente 

Neder-Betuwe, waar veel bevindelijk gereformeerden hun kinderen niet inenten, heeft dat al tot 

verbetering geleid. Blokhuis zegt dat gemeenten, en lokale consultatiebureaus, sinds 1 januari 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Hij betrekt hen bij de 

voorlichting en aanpak om in te spelen op lokale verschillen. Er is ook een bestuurlijke 

overlegstructuur ingericht tussen Rijk en gemeenten. 

 

Vaccinatiepaspoort 

Renkema (GroenLinks) pleit voor een vaccinatiepaspoort, waarin je kunt zien welke prikken je 

wanneer gehad hebt. Als de overheid dit verstrekt, doet dat volgens hem een sterk beroep op 

ouders om te vaccineren. 

Staatssecretaris Blokhuis ziet de meerwaarde van zo'n paspoort niet. Baby's krijgen van de 

jeugdgezondheidszorg een GroeiGids, waarin de vaccinaties worden geregistreerd. Bij het RIVM 

kunnen mensen hun vaccinatiegeschiedenis opvragen. 

 

Kinderdagverblijven 

Diertens (D66) en Ploumen (PvdA) vinden dat kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen moeten 

kunnen gaan weigeren, zodat zij andere kinderen niet in gevaar brengen en de vaccinatiegraad 

mogelijk zal stijgen. 

Dan zouden crèches waar niet-gevaccineerde kinderen zitten gevaarlijke brandhaarden kunnen 

worden, waarschuwt Dik (ChristenUnie). Volgens Hijink (SP) is het consequenter om inenten 

verplicht te maken als ouders hun kind überhaupt naar een kinderopvang willen brengen. 

 

Nog geen vaccinatieplicht 

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff opperde vorig jaar in een column op termijn misschien naar een 

vaccinatieplicht toe te willen. Zijn fractiegenoot Veldman ziet dat nog steeds als optie, maar wel als 

"last resort". 

Ook de staatssecretaris wil nu nog niet aan een plicht. Bij de huidige graad en de aangekondigde 

maatregelen ziet hij de meerwaarde daarvan niet. Maar als het toch zorgwekkend wordt, is het "alle 

hens aan dek". Ik wuif een plicht dus niet helemaal weg, zegt hij. 

 

https://www.vvd.nl/nieuws/klaas-dijkhoff-over-vaccinatie/


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9/17 

In tweede termijn zijn dertien moties ingediend, die hier zijn te vinden. De Kamer stemt er op 19 

februari over. 

[Bron: Tweede Kamer] 

 

Wmo-toezicht 

Woensdag 13 februari werd een schriftelijk overleg over de ontwikkeling van het Wmo-toezicht 

plenair afgerond. Er werden drie moties ingediend: 

 Motie van de leden Bergkamp (D66) en Geluk-Poortvliet (CDA) om alle gemeenten zonder 

toezichthouder of gemeenten die niet hebben gereageerd [op een enquête van de Inspectie 

voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), red.] actief te benaderen, te wijzen op hun wettelijke 

plicht een toezichthouder aan te stellen, opdat ook deze gemeenten in 2019 een 

toezichthouder aangesteld hebben en de Kamer hierover en de eventuele vervolgstappen 

bij niet-naleving van de wet te informeren voor het vierder kwartaal van 2019. De Jonge laat 

het oordeel aan de Kamer; 

 Motie van het lid Hijink (SP) waarin de regering wordt verzocht maatregelen te treffen, 

zodat rapportages van lokale toezichthouders met betrekking tot de kwaliteit van het Wmo-

beleid openbaar worden gemaakt. De Jonge laat het oordeel aan de Kamer nadat Hijink 

zijn suggestie heeft overgenomen de motie te wijzigen zodat wordt gesproken over een 

verkenning van maatregelen. De Jonge zal daartoe overleggen met o.a. VNG, GGD en IGJ 

en de Kamer binnen twee maanden nader berichten. 

 Motie van het lid Hijink om de regering te laten onderzoeken of de IGJ en de GGD binnen 

een landelijk kader tot effectiever, transparant en onafhankelijk toezicht op de Wmo kunnen 

komen en de Kamer daar voor de zomer van 2019 over te informeren. De Jonge ontraadt 

de motie, omdat die niets toevoegt aan de huidige structuur. 

Bergkamp vroeg de minister naar zijn opvattingen over de onafhankelijkheid van het toezicht. De 

Jonge antwoordde dat naar zijn mening de onafhankelijkheid voldoende in de wet is gewaarborgd. 

De VNG heeft brochures uitgebracht, in overleg met de Rijksinspecties, waar het belang 

onafhankelijkheid onder de aandacht wordt gebracht. Hij zal de IGJ vragen te rapporteren over de 

mate van onafhankelijkheid. Dat rapport komt voor de zomer beschikbaar. 

De Jonge ondersteunt het pleidooi van De Lange (VVD) dat een gemeente er voor moet zorgen dat 

een inwoner met een klacht op de goede plek terecht kan en niet van het kastje naar de muur wordt 

gestuurd. Er mag ‘no wrong door’ zijn, aldus de minister. 

 

Nationale omgevingsvisie (NOVI) 

Het Rli heeft in een technische briefing de Kamer hun rapport 'Nationale omgevingsvisie: 

lakmoesproef voor het omgevingsbeleid' toegelicht. Enkel de fracties van GL, VVD, CDA en D66 

zijn komen opdagen. 

De toelichting ging in op de criteria: voldoende lange termijn beeld, voldoende sturende werking en 

of de NOVI perspectief biedt voor gezamenlijke invulling door alle overheden. 

En dat wordt een uitdaging omdat er steeds meer de ambities bijkomen waar de governance zich 

voor gesteld ziet. De ‘één overheid’ gedachte is ook goed maar vergt een cultuuromslag in het 

openbaar bestuur. Ook hebben de regio’s nog randvoorwaarden nodig. Wat de Rli laakt is het 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties?clusterName=Kamerstukken&dpp=25&fld_prl_kamerstuk=Moties&fld_tk_categorie=kamerstukken&qry=32793&srt=date%3Adesc%3Adate&fromdate=14-02-2019&todate=14-02-2019
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02763&did=2019D05971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02766&did=2019D05975
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02765&did=2019D05974
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05392
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05392
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ontbreken van duurzame economie als thema, en zo ook de luchtvaart. Dit gaat de samenhang niet 

helpen. 

 

Dat het kabinet vanuit de inspiratie wil werken is mooi maar zonder juridische en financiële 

instrumenten is het onvoldoende. Juridisch denken ze aan het gebruik van ‘Ladders’, bijvoorbeeld 

voor duurzame energie. Eerst op daken, dan in de stad en dan pas in weilanden. En financieel 

geven regio's aan dat ze leiderschap nodig hebben met een financieel duwtje.  Het 

Infrastructuurfonds MIRT moet overgaan naar een Leefomgevingsfonds. In de regio's moet het 

gebeuren is het credo. Dat is mogelijk maar het Rli ziet nog niet de logica wat een regio is. Vijf 

landsdelen zijn te groot, dat kunnen er beter 30 worden, onduidelijk wat een gebied is. Essentiëler 

is dat kabinet is voor 8 à 10 perspectiefgebieden meer ambitie moeten hebben. Ook mist volgens 

de Rli uitvoeringskracht en moet het Rijk serieus nadenken over versterken van de regiocapaciteit. 

 

Dit leverde vragen op van het CDA of de regionale verschillen niet te groot zijn, stad vs. platteland, 

dat de integrale benadering van onderop moet komen, er voldoende wordt samengewerkt met de 

decentrale overheden. En de interessante vraag of de NOVI wel aansluit bij het principes 

beschermen en benutten van de Omgevingswet. GroenLinks en D66 wilden meer weten over het 

leefomgevingsfonds. VVD ook maar juist met het pleidooi het fonds te laten voor wat het is omdat 

mobiliteit zo belangrijk is. GL en D66 wilden ook meer weten over ladders terwijl de NOVI alleen het 

Rijk bindt als inspiratiedocument zonder keuzes. VVD D66 legde de toelichting uit als een wens tot 

meer politieke sturing en hoe dat dan moet naar gemeenten en provincies. De VVD wil dat juist niet 

en vroeg zich af hoe het Rli aan 30 regio’s komt.  

 

De Rli waarschuwde dat de NOVI niet de moeder van alle nota’s moet worden. Wel moet er richting 

in komen op de hoofdthema’s zoals wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Juist de samenhang geeft 

perspectief waar de fricties liggen. Ze pleiten niet voor massieve inzet van wetgeving. Wel voor het 

vastleggen van doelstellingen in wetgeving/AMvB's. De Omgevingsvisie moet duidelijke afspraken 

hebben. Doelen moeten worden vastgelegd in regelgeving, ladders in beleid om juridische 

procedures te voorkomen. Hoeft geen geld bij maar bundeling van bestaande geldstromen in een 

leefomgevingsfonds. 'Smeergeld' is nodig voor het proces. Zal lastig worden omdat elk departement 

graag over zijn eigen geld gaat. Een andere Rli spreker zei juist dat er onderzoek moet komen naar 

nieuwe aanvullend budget omdat een systeemsprong nodig is.  

 

De wens tot politieke sturing van de Rli komt voort uit de ambtelijke invulling momenteel. Komt veel 

nu in en tegelijkertijd worden er zaken bewust buiten gehouden. Interbestuurlijke programma en 

contouren van het uitvoeringsprogramma NOVI is nog heel magertjes. Dat vergt sterke politieke 

aansturing en een mogelijkheid tot escalatie. Dit punt werd herhaaldelijk aan de orde gesteld. Op de 

30 regio’s kwam de Rli niet op terug. 

 

Door luchthavens en duurzame economie er uit te laten worden andere ruimtelijke keuzes minder 

waardevol. De stelling moet zijn: integraal waar het moet, sectoraal waar het kan. Als je een project 

sectoraal aanvliegt zie je vaak dat het vastloopt. De NOVI wordt al steeds beter maar moet nog 

concreter om niet te blijven steken in abstracties en resulteren uitvoeringsprogramma's. Dat helpt 

ook gemeenten die nu al worstelen met het bottom-up proces. Acht gebieden is te weinig en doet 

geen recht aan de verschillen in de problematiek, in stedelijke gebieden spelen andere problemen 

dan in veenweidegebieden en hoge zandgronden waar krimp onafwendbaar is. De Rli adviseert 
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daarom ook regionale beleidsdirecties vanuit het Rijk en het faciliteren van noodzakelijke 

experimenteergebieden. 

 

Debat over droogte  

Woensdag 13 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen en minister 

Schouten over de droogte van 2018. Bijna alle Kamerleden complimenteerden de waterschappen 

en Rijkswaterstaat met hun inzet vorig jaar. De minister sloten zich bij de complimenten aan. 

Ondanks dat het goed gelopen is, vroegen verschillende Kamerleden aan de minister welke lessen 

getrokken kunnen worden om het proces te verbeteren, maar ook om het watersysteem robuuster 

te maken. VVD wilde weten of alle problemen nu opgelost zijn. 50Plus vroeg de minister of er 

kritieke momenten geweest zijn tijdens de droogte. Grondwaterstanden bij de hoge zandgronden 

zijn nog een meter te laag. Verwachting is dat het rond 1 april nog niet zal zijn hersteld. 

 

Het CDA vroeg naar de signalen van de waterschappen in het oosten en zuiden van het land die 

verwachten dat in het voorjaar opnieuw problemen zullen optreden. SP vroeg welke permanente 

schade er opgetreden is aan de natuur. PVV en SGP vroegen de minister om meer duidelijkheid 

naar partijen te verstrekken over de verdringingsreeks. SGP wilde van de minister weten of in de 

toekomst eerder opgeschaald kan worden, op het moment dat er problemen op de hoge 

zandgronden optreden. 

De minister gaf aan dat de Beleidstafel Droogte bezig is met een evaluatie van vorig jaar en werkt 

aan verbetervoorstellen. De verdringingsreeks is daar een onderdeel van. Het heeft goed gewerkt, 

maar misschien kunnen we een nadere afbakening maken. De Beleidstafel zal ook inzichtelijk 

maken hoe groot de schade is. De uitkomst van de beleidstafel wordt naar de Kamer gestuurd. 

 

Verschillende partijen vroegen aandacht voor bodemdaling als gevolg van de droogte. D66 vindt 

dat waterschappen teveel water uit veenweidegebieden hebben weggepompt waardoor schade 

optreedt aan funderingen en huizen. De partij koppelde daaraan de discussie over geborgde zetels. 

D66 vraagt zich af of de waterschapsbesturen wel toekomstbestendig zijn. De partij diende een 

motie in op dit punt. Daarnaast zijn D66 en GroenLinks voorstander van peilfixatie in 

veenweidegebieden. Ook hierover werd een motie ingediend. GroenLinks riep de minister op zich 

actiever bezig te houden met dit probleem, want het Rijk is te lang afwezig geweest in de discussie. 

De minister gaf aan dat bodemdalingsproblematiek in heel Nederland voorkomt, niet alleen in 

stedelijk gebied. Wij moeten er breed naar kijken en mee aan de slag moeten. Verder gaf zij aan 

dat de provincie primair verantwoordelijk is voor functietoekenning. Het is de taak van het 

waterschap om de maatschappelijk gewenste functie te faciliteren. Zij moeten dat tegen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten doen. Bij tegengestelde belangen moeten zij een afweging 

maken. Verder wil de minister in aanloop naar de verkiezingen van 2023 terugkomen op de 

geborgde zetels. De Adviescommissie Water heeft hier eerder een advies over uitgebracht.  

 

Moties ingediend tijdens debat 

 27625-460 Motie van de leden De Groot en Bromet over met provincies en waterschappen 

overleggen over een alternatief beleid Ontraden 

 27625-461 Motie van de leden De Groot en Bromet over het toekomstbestendig maken van 

besluitvorming in waterschappen Ontraden 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0c675e6f-a69a-4958-8b1b-59828162118a&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Groot%20en%20Bromet%20over%20met%20provincies%20en%20waterschappen%20overleggen%20over%20een%20alternatief%20beleid.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0c675e6f-a69a-4958-8b1b-59828162118a&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Groot%20en%20Bromet%20over%20met%20provincies%20en%20waterschappen%20overleggen%20over%20een%20alternatief%20beleid.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b0676de-419c-4710-ba83-c74b6e179dae&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Groot%20en%20Bromet%20over%20het%20toekomstbestendig%20maken%20van%20besluitvorming%20in%20waterschappen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b0676de-419c-4710-ba83-c74b6e179dae&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Groot%20en%20Bromet%20over%20het%20toekomstbestendig%20maken%20van%20besluitvorming%20in%20waterschappen.pdf
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 27625-462 Motie van het lid De Groot over expertise over ruimtelijke inpassing bundelen 

Oordeel Kamer 

 27625-463 Motie van de leden Bromet en Kröger over verbeteren van het meet- en 

modelleringsnet van het IJsselmeer Oordeel Kamer 

 27625-464 Motie van de leden Bromet en De Groot over een bijdrage van waterschappen 

aan de weerbaarheid van het Nederlandse waterbeleid Oordeel Kamer 

 

Rondetafelgesprek energielabels en energie-index  

Hoe energiezuinig gebouwen zijn is relevant voor gemeenten gezien de opgave naar aardgasvrij. 

Gemeenten worden dat geacht te faciliteren. Energielabels geven ongeveer aan wat de staat van 

een gebouw is. Label A is natuurlijk beter dan een label G. Het label staat echter los van het 

energieverbruik vanwege het gedrag van, en het aantal bewoners. Of kan bij oplevering al 

verouderd zijn omdat kopers vaak hun huis aanpakken. In 2013 is de uitvoering van de Europese 

verplichting in Nederland erg versoepeld doordat iedereen vanaf toen zelf een label kan aanvragen 

op internet voor tien euro, zonder tussenkomst van een energieadviseur. De aanwezigen waren 

allemaal experts van de TU Delft, RVO, adviesbureaus en MilieuCentraal. 

 

De rode lijn van de inleiders was dat het label mankementen vertoont. Het geeft ongeveer aan hoe 

goed geïsoleerd het is en of de installaties bij de tijd zijn. Maar het verbruik van een woning valt er 

niet mee af te leiden, daarvoor is een koppeling met CBS gegevens nodig. Ook is er niet aan af te 

lezen of woningen ‘aardgasvrij-ready’ zijn. Een zeer goed geïsoleerde woning zonder zonnepanelen 

heeft namelijk een hoger label dan een minder goed geïsoleerd woning met zonnepanelen. Terwijl 

de isolatie daarvoor cruciaal is. Het lichte label werd daarbij niet betrouwbaar geacht, daar valt geen 

beleid op te baseren. Ook het aspect dat mensen met goede labels hun gedrag compenseren door 

juist meer energie te gaan verbruiken telt mee. 

 

Voor summiere informatie over de staat van de woningvoorraad is het label wel goed en daar kan 

een gemeente haar aanpak op prioriteren. Een slecht label laat mensen ook zuiniger gedrag 

vertonen. De bewustwording via het label is werkte goed. Iedereen kreeg immers een voorlopig 

label waardoor het een gespreksonderwerp is geworden. In het aspect van bewustwording loopt 

Nederland ook voorop. Iedereen weet dat zijn of haar huis een aanpassing nodig heeft op termijn. 

Om de energietransitie erop te baseren is dus een verbetering nodig. Naast dat er menskracht 

nodig is want die is totaal onder de maat gezien de enorme opgave. Moment van de verplichting 

mag wel eerder in het koopproces aan de orde komen. Nu is het bij de notaris terwijl de makelaar 

en hypotheekverstrekkers kunnen ook hun rol pakken. Al is het met de huidige krapte op de 

woningmarkt geen selectiecriterium voor kopers die al blij zijn dat ze een huis kunnen kopen. De 

overheid zou de WOZ kunnen verlagen voor energiebesparende maatregelen aldus een adviseur 

om een prikkel aan maatregelen te geven. Of toch weer een persoonlijk maatwerkadvies kunnen 

geven. Ook werd de suggestie gedaan vooral A en B label woningen te controleren.  

 

De vragen van de fracties waren vanuit PvdA en GL zeer kritisch, zij twijfelen oprecht of je niet moet 

stoppen met het label als het zo weinig zegt en effect heeft. De VVD vindt het (lichte) label goed 

omdat het de transitie betaalbaar houdt. D66 had vragen over de bewustwording en was tevreden 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=633a3681-7836-4d7b-9566-d050a47e2760&title=Motie%20van%20het%20lid%20De%20Groot%20over%20expertise%20over%20ruimtelijke%20inpassing%20bundelen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=633a3681-7836-4d7b-9566-d050a47e2760&title=Motie%20van%20het%20lid%20De%20Groot%20over%20expertise%20over%20ruimtelijke%20inpassing%20bundelen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5d5d1be2-cd40-4379-ac41-c3641dea7fc5&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bromet%20en%20Kr%C3%B6ger%20over%20verbeteren%20van%20het%20meet-%20en%20modelleringsnet%20van%20het%20IJsselmeer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5d5d1be2-cd40-4379-ac41-c3641dea7fc5&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bromet%20en%20Kr%C3%B6ger%20over%20verbeteren%20van%20het%20meet-%20en%20modelleringsnet%20van%20het%20IJsselmeer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1c21d703-1d63-4b7c-bd9f-54f4ede4ee2c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bromet%20en%20De%20Groot%20over%20een%20bijdrage%20van%20waterschappen%20aan%20de%20weerbaarheid%20van%20het%20Nederlandse%20waterbeleid.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1c21d703-1d63-4b7c-bd9f-54f4ede4ee2c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bromet%20en%20De%20Groot%20over%20een%20bijdrage%20van%20waterschappen%20aan%20de%20weerbaarheid%20van%20het%20Nederlandse%20waterbeleid.pdf
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met de antwoorden. De focus van het CDA waren vooral van praktische aard om het label te 

verbeteren. En nam stelling tegen de WOZ variant.  

 

 
Stemmingen1 

12 februari  

 

Klimaatakkoord 

 32813-270 Motie van het lid Klaver c.s. over een resultaatverplichting. Aangenomen; 

 32813-271 Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets 

op het bonus-malussysteem.  Aangenomen; 

 32813-272 Motie van de leden Klaver en Jetten over het sluiten van kolencentrales 

meenemen bij de inventarisatie . Aangenomen; 

 32813-273 Motie van het lid Wilders over het door de shredder halen van het 

klimaatakkoord Verworpen; 

 32813-274 Motie van het lid Marijnissen c.s. over grootverbruikers laten betalen. 

Verworpen; 

 32813-275 Motie van de leden Van Rooijen en Van Haersma Buma over een minimumprijs 

voor CO2 rechten. Aangenomen; 

 32813-276 Motie van de leden Ouwehand en Van Raan over een inspreekrecht voor 

jongeren. Aangehouden; 

 Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan Ouwehand en Van Raan over de 

aanbevelingen uit het Rli-rapport (t.v.v. 32813-277). Verworpen; 

 32813-278 Motie van het lid Asscher c.s. over een CO2-heffing voor de industrie. 

Verworpen; 

 32813-279 Motie van het lid Asscher over het schrappen van de subsidie van 6.000 euro 

op dure e-auto’s. Aangehouden; 

 32813-280 Motie van het lid Baudet over de totale kosten laten berekenen door de 

Algemene Rekenkamer. Verworpen. 

 

Gesubsidieerde Rechtsbijstand 

De uitslag van de stemmingen over de dertien ingediende moties zijn hier te vinden. 

 

PGB 

 25657-308 Motie van de leden Kerstens en Hijink over een quickscan door het BIT over de 

opvolging van zijn aanbevelingen. Verworpen; 

 25657-309 Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over een tweede pilot pgb 2.0. 

Aangehouden; 

 Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een onderzoek naar de governance van 

de structurele beheersorganisatie van het pgb 2.0-systeem (t.v.v. 25657-310). 

Aangenomen; 

                                                      
1 Om alle moties die in het verslag genoemd staan te vinden: klik op de hyperlink, scroll op de webpagina van 

de Tweede Kamer naar Plenair debat – vervolgens op het onderwerp van uw keuze en klik op ‘te behandelen 
zaken’. 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b70a0167-be0a-4c39-8893-e516e01724f4&title=Motie%20van%20het%20lid%20Klaver%20c.s.over%20een%20resultaatverplichting.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2ffa4e9-4ecd-48fa-a4eb-47e74d6bfb5b&title=Motie%20van%20de%20leden%20Klaver%20en%20Jetten%20over%20het%20sluiten%20van%20kolencentrales%20meenemen%20bij%20de%20inventarisatie.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2ffa4e9-4ecd-48fa-a4eb-47e74d6bfb5b&title=Motie%20van%20de%20leden%20Klaver%20en%20Jetten%20over%20het%20sluiten%20van%20kolencentrales%20meenemen%20bij%20de%20inventarisatie.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=85b0d954-3a59-4249-bef9-5b3be48cba50&title=Motie%20van%20het%20lid%20Wilders%20over%20het%20door%20de%20shredder%20halen%20van%20het%20klimaatakkoord.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=85b0d954-3a59-4249-bef9-5b3be48cba50&title=Motie%20van%20het%20lid%20Wilders%20over%20het%20door%20de%20shredder%20halen%20van%20het%20klimaatakkoord.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=51c970b9-88b4-4ff7-bcf4-075f2b462392&title=Motie%20van%20het%20lid%20Marijnissen%20c.s.%20over%20grootverbruikers%20laten%20betalen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40e6ec07-0902-4b39-9d10-6cba6089e01a&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Rooijen%20en%20Van%20Haersma%20Buma%20over%20een%20minimumprijs%20voor%20rechten.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40e6ec07-0902-4b39-9d10-6cba6089e01a&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Rooijen%20en%20Van%20Haersma%20Buma%20over%20een%20minimumprijs%20voor%20rechten.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=389b03bd-2d71-4db8-8452-d26524f709eb&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ouwehand%20en%20Van%20Raan%20over%20een%20inspreekrecht%20voor%20jongeren.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=389b03bd-2d71-4db8-8452-d26524f709eb&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ouwehand%20en%20Van%20Raan%20over%20een%20inspreekrecht%20voor%20jongeren.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02633&did=2019D05763
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=314f15e5-82d9-43ec-a81e-351595f29465&title=Motie%20van%20het%20lid%20Asscher%20c.s.%20over%20een%20CO2-heffing%20voor%20de%20industrie.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2686e7a4-b14a-46f4-bc89-fbdfe826d789&title=Motie%20van%20het%20lid%20Asscher%20over%20het%20schrappen%20van%20de%20subsidie%20van%206.000%20euro.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2686e7a4-b14a-46f4-bc89-fbdfe826d789&title=Motie%20van%20het%20lid%20Asscher%20over%20het%20schrappen%20van%20de%20subsidie%20van%206.000%20euro.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a4d0617-1da2-4f61-b7ea-b5788ef7beba&title=Motie%20van%20het%20lid%20Baudet%20over%20de%20totale%20kosten%20laten%20berekenen%20door%20de%20Algemene%20Rekenkamer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a4d0617-1da2-4f61-b7ea-b5788ef7beba&title=Motie%20van%20het%20lid%20Baudet%20over%20de%20totale%20kosten%20laten%20berekenen%20door%20de%20Algemene%20Rekenkamer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P02170
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02167&did=2019D04848
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02167&did=2019D04848
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02169&did=2019D04849
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02453&did=2019D05358
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02453&did=2019D05358
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 25657-311Motie van de leden Slootweg en Bergkamp over volledig openbaar maken van 

de broncode van het pgb 2.0-systeem. Aangehouden; 

 25657-312 Motie van het lid Hermans c.s. over het borgen van een beheerste en 

zorgvuldige invoering van het pgb 2.0-systeem. Aangenomen. 

 

Participatiewet 

 34352-147 Motie van het lid Raemakers c.s. over studietoeslag voor studenten met een 

beperking. Aangenomen; 

 34352-148 Motie van het lid Renkema over pilots met een praktijkroute beschut werk. 

Verworpen; 

 34352-149 Motie van het lid Renkema over een experiment met loonkostensubsidie in de 

Wajong. Verworpen; 

 34352-150 Motie van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het niet korten van 

gemeenten op het bijstandsbudget. Verworpen; 

 34352-151 Motie van het lid Peters over afspraken over ex-gedetineerden. Aangenomen; 

 34352-152 Motie van de leden Van Brenk en Renkema over maatschappelijke participatie 

van uitkeringsgerechtigden. Verworpen; 

 34352-153 Motie van de leden Van Brenk en Nijkerken-De Haan over het instrument van 

jobcoaching. Aangenomen; 

 34352-154 Motie van het lid Edgar Mulder over bijstandsuitkeringen intrekken bij niet 

voldoen aan de taaleis. Verworpen; 

 34352-155 Motie van het lid Edgar Mulder over handhaven op taaleis en tegenprestatie. 

Verworpen;  

 34352-156 Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over ondersteuning van 

bijstandsgerechtigden naar eigen inzicht. Verworpen; 

 34352-157 Motie van het lid Jasper van Dijk over mantelzorgers vrijstellen van de 

kostendelersnorm. Verworpen; 

 34352-158 Motie van het lid Jasper van Dijk over een duidelijke plaats voor sociale 

werkvoorzieningen in het breed offensief. Aangenomen; 

 34352-159 Motie van het lid Jasper van Dijk over een inkomensaanvulling bij een medische 

urenbeperking. Verworpen. 

 

Externe Veiligheid 

 28089-109 Motie van het lid Von Martels c.s. over het fiscale verschil tussen een boete en 

een dwangsom wegnemen.  Aangenomen; 

 28089-110 Motie van de leden Von Martels en Ziengs over overleg met IPO en VNG over 

een oplossing voor eigenaren van leiendaken met asbest. Overgenomen;   

 28089-111 Motie van het lid Von Martels over toch een subsidie voor sanering van 

asbestdaken. Aangehouden;  

 28089-112 Motie van het lid Laçin over subsidie vanuit het Asbestfonds voor het saneren 

van daken.  Verworpen; 

 28089-114 Motie van het lid Laçin over een moreel beroep om dwangsommen niet fiscaal 

af te trekken Verworpen; 

 28089-115 Motie van het lid Wassenberg over het hanteren van de laagste grenswaarde 

voor PFOA. Verworpen.  

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02177&did=2019D04854
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02177&did=2019D04854
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02179&did=2019D04860
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02179&did=2019D04860
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02283&did=2019D05083
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02283&did=2019D05083
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02284&did=2019D05087
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02285&did=2019D05091
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02285&did=2019D05091
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02286&did=2019D05096
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02286&did=2019D05096
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02287&did=2019D05097
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02289&did=2019D05099
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02289&did=2019D05099
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02291&did=2019D05102
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02291&did=2019D05102
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02294&did=2019D05108
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02294&did=2019D05108
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02295&did=2019D05109
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02298&did=2019D05113
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02298&did=2019D05113
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02300&did=2019D05114
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02300&did=2019D05114
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02301&did=2019D05116
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02301&did=2019D05116
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02302&did=2019D05117
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z02302&did=2019D05117
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=688f3c76-af9f-40dc-a427-4753a35ac0d9&title=Motie%20van%20het%20lid%20Von%20Martels%20c.s.%20over%20het%20fiscale%20verschil%20tussen%20een%20boete%20en%20een%20dwangsom%20wegnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=688f3c76-af9f-40dc-a427-4753a35ac0d9&title=Motie%20van%20het%20lid%20Von%20Martels%20c.s.%20over%20het%20fiscale%20verschil%20tussen%20een%20boete%20en%20een%20dwangsom%20wegnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c02921e3-edf3-4b62-a859-556e78c0e467&title=Motie%20van%20de%20leden%20Von%20Martels%20%20en%20Ziengs%20over%20een%20oplossing%20voor%20eigenaren%20van%20leiendaken%20met%20asbest.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c02921e3-edf3-4b62-a859-556e78c0e467&title=Motie%20van%20de%20leden%20Von%20Martels%20%20en%20Ziengs%20over%20een%20oplossing%20voor%20eigenaren%20van%20leiendaken%20met%20asbest.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cbb31679-6cea-45ca-9f49-5a1ff8f01fe1&title=Motie%20van%20het%20lid%20Von%20Martels%20over%20toch%20een%20subsidie%20voor%20sanering%20van%20asbestdaken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cbb31679-6cea-45ca-9f49-5a1ff8f01fe1&title=Motie%20van%20het%20lid%20Von%20Martels%20over%20toch%20een%20subsidie%20voor%20sanering%20van%20asbestdaken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06551eff-dd38-4514-8fbc-c83b4a8ab6c2&title=Motie%20van%20het%20lid%20La%C3%A7in%20over%20subsidie%20vanuit%20het%20Asbestfonds%20voor%20het%20saneren%20van%20daken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06551eff-dd38-4514-8fbc-c83b4a8ab6c2&title=Motie%20van%20het%20lid%20La%C3%A7in%20over%20subsidie%20vanuit%20het%20Asbestfonds%20voor%20het%20saneren%20van%20daken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=52e6522b-9562-48e0-94fc-881e0a720d88&title=Motie%20van%20het%20lid%20La%C3%A7in%20over%20een%20moreel%20beroep%20om%20dwangsommen%20niet%20fiscaal%20af%20te%20trekken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=52e6522b-9562-48e0-94fc-881e0a720d88&title=Motie%20van%20het%20lid%20La%C3%A7in%20over%20een%20moreel%20beroep%20om%20dwangsommen%20niet%20fiscaal%20af%20te%20trekken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a4a5ec7c-4f8e-4013-9c86-e240d3c3e5dc&title=Motie%20van%20het%20lid%20Wassenberg%20over%20het%20hanteren%20van%20de%20laagste%20grenswaarde%20voor%20PFOA.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a4a5ec7c-4f8e-4013-9c86-e240d3c3e5dc&title=Motie%20van%20het%20lid%20Wassenberg%20over%20het%20hanteren%20van%20de%20laagste%20grenswaarde%20voor%20PFOA.pdf
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Strategisch plan verkeersveiligheid 

 29398-661 Motie van de leden Van Brenk en Von Martels over de kwaliteit van 

fietsverlichting Verworpen; 

 29398-662 Motie van het lid Van Brenk over vermindering van het aantal oudere 

verkeersslachtoffers. Overgenomen;  

 29398-663 Motie van het lid Von Martels over onderzoek naar de besteding van de BDU 

gelden verkeer en vervoer . Aangenomen; 

 29398-667 Motie van het lid Stoffer over fiscale en financiële stimulering van autoveiligheid. 

Verworpen.   

 

 
Parlementaire agenda de komende weken2 

 

Datum Onderwerp Soort 

overleg 

19-2-2019 Invoeringswet Omgevingswet)  Pl 

19-2-2019 Debat VAO Mijnbouw (AO d.d. 07/02)  VAO 

20-2-2019 SUWI onderwerpen  AO 

20-2-2019 Inburgering en integratie  AO 

20-2-2019 Bouwregelgeving/ risicovloeren  AO 

20-2-2019 PGB  AO 

21-2-2019 Energiebesparing/ Energieprestatie van 

gebouwen  AO 

21-2-2019 Onderwijs en zorg  AO 

21-2-2019 E-id/ paspoorten  AO 

21-2-2019 Klimaat en energie (tweede termijn)  AO 

22-2 t/m 04-

03 

Voorjaarsreces 

 

6-3-2019 Misstanden in de jeugdzorginstellingen  AO 

7-3-2019 Leefomgeving  AO 

7-3-2019 Mijnbouw 

AO 

7-3-2019 BOA’s 

RTG 

                                                      
2  

AO  = Algemeen Overleg PV  = procedurevergadering 

EK = Eerste Kamer RTG = Ronde Tafel Gesprek 

Ges = Gesprek  SO = Schriftelijk Overleg 

In = Inbreng TB = Technische Briefing 

NO = Nota Overleg  TK = Tweede Kamer  

Pet = Petitie VAO = Verslag van een Algemeen Overleg 

Pl = Plenair WO  = wetgevingsoverleg 

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5b837b29-02b5-4aba-a3f0-3628da2c1bd6&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Brenk%20en%20Von%20Martels%20over%20de%20kwaliteit%20van%20fietsverlichting.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5b837b29-02b5-4aba-a3f0-3628da2c1bd6&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Brenk%20en%20Von%20Martels%20over%20de%20kwaliteit%20van%20fietsverlichting.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c427f6c9-d988-45a4-94c9-7027172fa24a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk%20over%20vermindering%20van%20het%20aantal%20oudere%20verkeersslachtoffers.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c427f6c9-d988-45a4-94c9-7027172fa24a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk%20over%20vermindering%20van%20het%20aantal%20oudere%20verkeersslachtoffers.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8f11a92f-ed1e-49c8-838b-1f3a2c2bce28&title=Motie%20van%20het%20lid%20Von%20Martels%20over%20onderzoek%20naar%20de%20besteding%20van%20de%20BDU%20verkeer%20en%20vervoer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8f11a92f-ed1e-49c8-838b-1f3a2c2bce28&title=Motie%20van%20het%20lid%20Von%20Martels%20over%20onderzoek%20naar%20de%20besteding%20van%20de%20BDU%20verkeer%20en%20vervoer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=042456fc-24f9-4d18-83f0-d3486cd62c28&title=Motie%20van%20het%20lid%20Stoffer%20over%20fiscale%20en%20financi%C3%ABle%20stimulering%20van%20autoveiligheid.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=042456fc-24f9-4d18-83f0-d3486cd62c28&title=Motie%20van%20het%20lid%20Stoffer%20over%20fiscale%20en%20financi%C3%ABle%20stimulering%20van%20autoveiligheid.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34986
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen?qry=%2A&Type=Plenair&srt=date%3Aasc%3Adate&todate=15%2F02%2F2020&fromdate=17%2F02%2F2019
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05705
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03287
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04652
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02346
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04967
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04967
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05602
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00385
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00613
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00064
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04601
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00198
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00538
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7-3-2019 Werkende Armen RTG 

 

 

11-3-2019 Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief 

beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen 

en vertrouwenswerk jeugd  Pl 

14-3-2019 Georganiseerde criminaliteit/ondermijning  AO 

14-3-2019 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  AO 

14-3-2019 Politie  AO 

21-3-2019 Openbaar vervoer en taxi  AO 

21-3-2019 Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma  

AO 

27-3-2019 Arbeidsongeschiktheid  AO 

28-3-2019 Spoor  AO 

4-4-2019 Pleegzorg/Gezinshuizen  AO 

4-4-2019 Telecommunicatie  AO 

11-4-2019 GGZ  AO 

11-4-2019 Circulaire Economie  AO 

24-4-2019 Woningcorporaties  AO 

24-4-2019 Huiselijk geweld/Kindermishandeling  AO 

16-5-2019 Jeugdhulp  AO 

16-5-2019 Duurzaam vervoer  AO 

28-5-2019 Toezicht en handhaving (Min I&W) AO 

5-6-2019 Tuinbouw  AO 

5-6-2019 Externe veiligheid  AO 

6-6-2019 Nucleaire veiligheid  AO 

12-6-2019 Verkeersveiligheid  AO 

13-6-2019 MIRT  AO 

19-6-2019 Milieuraad d.d. 26 juni 2019  AO 

20-6-2019 Water AO 

26-6-2019 Wadden AO 

 

 

 
Longlist plenaire vergadering 

 

22 februari – 4 maart (week 9) 

 Voorjaarsreces 

 

5 – 7 maart (week 10) 

 VAO Natuur (AO dd. 12/02) 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=11-03-2019#2019A00549
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=11-03-2019#2019A00549
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=11-03-2019#2019A00549
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05448
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03202
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05716
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05707
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00929
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05747
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05708
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00526
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04913
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00210
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00024
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03826
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03618
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A01908
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00110
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05424
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05268
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00309
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00164
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05587
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05569
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05412
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00482


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 17/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk en Richard van Vliet 

Brussel: Team Europa 


