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• Tweede Kamer 

o Debat vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie 

o Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

• Parlementaire agenda de komende weken 
 

 
Tweede Kamer 

Debat vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie 

Woensdag 25 maart debatteerde de Kamer in een wetgevingsoverleg met minister Hoekstra over 

het Noodpakket van het kabinet voor de aanpak van coronavirus. Formeel ging het over de 

behandeling van incidentele suppletoire begrotingen van vier ministeries: Financiën, SZW, LNV en 

EZK. De woordvoerders van VVD, PVV, PvdA, Denk, GL, CDA, SP, D66, CU, PvdD, 50+, SGP, 

FvD en Groep Van Haga waren aanwezig. Zij allen spraken allen uit het pakket te steunen, tot 

dankbaarheid van minister Hoekstra. Er waren wel veel vragen: over het pakket zelf, over fraude en 

misbruik, macro-economische effecten en waarom er geen suppletoire begroting van VWS voorlag. 

 

Gemeenten 

Er was ook aandacht voor onderwerpen die gemeenten raken. Aukje de Vries (VVD) en Slootweg 

(CDA) vroegen zich af of de uitvoeringsinstanties, waaronder ook de gemeenten werden 

gerangschikt, het wel aankonden. Bruins ging specifiek in op de uitvoering van de ZZP-regeling. Hij 

wilde weten hoeveel gemeenten al begonnen waren en wanneer de regeling wordt uitgerold. Van 

Haga had een wat negatiever beeld. Hij was bevreesd voor te veel bureaucratie bij de uitvoering en 

stelde dat gemeenten daar een grote rol in hadden. Hij riep het kabinet op gemeenten te manen 

‘hun paarse krokodil’ thuis te laten. Aukje de Vries vroeg naar de Kinderopvang en wat er gebeurt 

met de toeslag nu veel kinderen niet naar de opvang gaan. Sneller (D66) wilde weten wanneer de 

rapporten van de werkgroepen Brede Maatschappelijke Heroverweging naar de Kamer zouden 

komen. Nijboer (PvdA) legde de nadruk op de gevolgen van corona voor mensen in armoede en 

voor dak- en thuislozen.  

 

Volgens minister Hoekstra heeft het noodpakket twee doelen. Het is breed en massief gericht op 

baanbehoud en het bedrijven van zodanige liquiditeiten voorzien dat ze kunnen blijven draaien. 

Tempo is daarbij een vereiste. Dat heeft een aantal consequenties. Het kabinet kiest bewust voor 

generieke regelingen die in enorm tempo kunnen worden ingevoerd. Dat zal ongetwijfeld leiden tot 

fouten in de uitvoering, tot bijstellingen en tot misbruik. Er zullen ook geen faillissementen of 

baanverlies mee worden voorkomen. Zowel de Belastingdienst als de gemeenten kunnen de 

uitvoering aan, maar het zal een enorme tijdsinvestering vergen. Hoekstra gaat er van uit dat er 
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dingen niet goed zullen gaan. De uitvoeringskosten voor gemeenten zullen enorm oplopen en daar 

zullen ze voor worden gecompenseerd. Hij zal ook bezien wat de overheid zelf kan doen om zijn 

rekeningen sneller te betalen en hij zal de minister van BZK vragen gemeenten en provincies 

hetzelfde te verzoeken. Het is zaak bureaucratie te voorkomen. Ook gemeenten zetten in dat 

opzicht alles op alles.  

 

De rapporten van de werkgroepen Brede Maatschappelijke Heroverweging zijn bijna klaar. 

Hoekstra houdt een slag om de arm wanneer ze worden gepubliceerd.  

Over armoedebestrijding meldt hij dat er geld wordt uitgetrokken voor de voedselbanken. Minister 

Schouten en staatssecretaris Van Ark spreken met Voedselbanken, ook over het probleem dat er 

veel gepensioneerde vrijwilligers werken die tot de risicogroep behoren. De opvang van dak- en 

thuislozen is primair een taak van gemeenten. Het gaat om het probleem dat het risico op 

verspreiding onder deze groep groot is. VWS is er met gemeenten over in gesprek. Hoekstra vraagt 

zijn collega De Jonge, indien mogelijk, voor het plenaire debat van morgen, de Kamer nader te 

informeren.  

In het geval van de Kinderopvangtoeslag blijkt de gemakkelijkste oplossing te zijn dat ouders wordt 

gevraagd het hele factuurbedrag van de Kinderopvang te voldoen, waarna de Toeslag wordt 

gecompenseerd. 

 

Noodpakket 

De Kamer had veel vragen over de inhoud van het noodpakket. Aukje de Vries, Snels (GL) willen 

weten of het pakket flexibel genoeg is en of er nog ruimte in de regeling en budgetten is voor 

groepen die er nu nog buiten vallen. Van Raan (PvdD) vraagt specifiek aandacht voor de studenten 

met een bijbaan. De SP maakt zich samen met de PvdA specifiek zorgen over de groepen zonder 

een vast contract. De oproep van het kabinet om mensen in dienst te houden, vindt de SP-

woordvoerder Alkaya echt te mager. Ook Sneller (D66) uit zijn zorgen over de positie van 

oproepkrachten. 

 

Hoekstra kon maar beperkt op dit soort vragen ingaan omdat regelingen nog niet voldoende zijn 

uitgewerkt, of omdat zijn collega’s in het kabinet er mee bezig zijn. Hij herhaalde dat het 

belangrijker was nu snel maatregelen te nemen, die daardoor generiek van aard zijn. Later kan 

altijd nog worden bezien of er aanpassingen moeten komen, omdat bijvoorbeeld de reikwijdte uit te 

breiden. 

 

Fraude en misbruik 

Aukje Vries, Slootweg en Stoffer vragen hoe er wordt omgegaan met mensen die misbruik maken. 

Zij vragen naar mogelijkheden, zonder dat deze leiden tot vertraging in de uitvoering. Slootweg wil 

een hogere strafmaat bij misbruik.  

Minister Hoekstra doet een moreel appel op alle betrokkenen: de regelingen zijn niet bedoeld voor 

personen die geen last hebben van de gevolgen van de coronacrisis. Misbruik voor eigengewin is 

onacceptabel en frauderen met de regelingen zal hard bestraft worden., bevestigde Hoekstra  

Op vragen van de VVD gaf de minister aan dat er absoluut toezicht komt op misbruik en dat er per 

regeling specifieke misbruikbepalingen worden opgenomen.   
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Macro-economische effecten 

Niemand weet wat de gevolgen zijn van de crisis, stelde Hoekstra. Morgen komt het planbureau 

met scenario’s. Zoals het ernaar uitziet, zijn deze niet hoopgevend.  

Het is hopen op snel herstel en afhankelijk van wat er gebeurt het instrumentarium inzetten, aldus 

de minister. Het kabinet geeft nog aan met welk scenario van het CPB het aan de slag gaat. 

De schatkist kan het noodpakket ook in tweede en derde tranche dragen, maar de minister is vooral 

bezorgd wat er met samenleving en economie zal gebeuren.  

Uiteindelijk zullen minder belastinginkomsten leiden tot meer leningen. De minister zal nog naar de 

Kamer terug moeten komen over de omvang van het te lenen geld. 

 

VWS 

Diverse fracties vroeg waarom VWS niet met een suppletoire begroting is gekomen voor een 

pakket.  

Minister Hoekstra antwoordde dat het allerbelangrijkste voor VWS nu is om zo goed mogelijke hulp 

in de zorg te regelen. Dit kost geld en dit wordt ook onmiddellijk uitgegeven. Geld is echter niet 

zozeer het probleem, maar schaarste in middelen zoals mondkapjes, beademingsapparatuur etc. 

Er is nog geen begrotingswijziging, omdat VWS nu nog met de sector in gesprek is.  

 

Moties 

In tweede termijn werden vijftien moties ingediend. Het oordeel van minister Hoekstra staat 

erachter. Op 26 maart werd er na het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus over gestemd. De uitslag staat ook vermeld. 

• Motie van het lid Snels over in de gaten houden dat het bedrijfsleven de kosten van de 

crisis niet onnodig afwentelt op de meest kwetsbare werknemers. Oordeel Kamer. 

Aangenomen; 

• Motie van het lid Snels over alles doen wat nodig is om de negatieve economische effecten 

van het coronavirus voor de eurozone te bestrijden. Ontraden. Verworpen; 

• Motie van de leden Alkaya en Nijboer over het in dienst houden van werknemers voor de 

uren die zij voor 1 maart 2020 werkten als voorwaarde. Ontraden. Verworpen; 

• Motie van het lid Alkaya over geen financiële steun voor grote ondernemingen die 

voldoende bedrijfsreserves hebben. Ontraden. Verworpen; 

• Motie van het lid Alkaya over invloed van de samenleving op ondernemingen als 

voorwaarde voor financiële steun. Ontraden. Verworpen; 

• Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden 

en dakloosheid tegen te gaan (t.v.v. 35415-6). Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• Gewijzigde motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun (t.v.v. 

35413-4). Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• Motie van het lid Nijboer over de maximale huurstijging per 1 juli naar beneden bijstellen. 

Aangehouden; 

• Gewijzigde motie van het lid Van Raan over de regelingen monitoren en samen met 

gemeenten met aanvullende maatregelen komen (t.v.v. 35415-7). Oordeel Kamer. 

Aangenomen; 

• Motie van het lid Van Otterloo over toepassen van een hardheidsclausule. Ontraden. 

Verworpen; 

• Motie van het lid Van Otterloo over AOW-gerechtigden niet per definitie uitsluiten van de 

noodmaatregelen. Ontraden. Aangehouden; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05617&did=2020D11732
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05618&did=2020D11733
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05619&did=2020D11734
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05620&did=2020D11735
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05621&did=2020D11736
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05648&did=2020D11792
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05643&did=2020D11781
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05623&did=2020D11738
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05642&did=2020D11780
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05626&did=2020D11741
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05627&did=2020D11742
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• Nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga Stoffer en Van Haga over het 

tegengaan van oneigenlijk gebruik (t.v.v. 35412-8). Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• Motie van het lid Van Haga c.s. over vrijstelling van hypotheekaflossing voor een bepaalde 

groep particulieren. Ontraden. Verworpen; 

• Motie van de leden Van Haga en Baudet over het beperken van bureaucratie bij lagere 

overheden en overheidsinstellingen. Oordeel Kamer, mits in de motie geen verwijt kan 

worden gelezen. Aangenomen 

• Motie van de leden Van Haga en Baudet over een rol voor banken in geval van het niet 

betalen van huur. Ontraden. Verworpen. 

 

De vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie zijn allen met 

algemene stemmen aangenomen. Het gaat om: 

• 35412 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het 

jaar 2020; 

• 35413 - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (XIII) voor het jaar 2020; 

• 35414 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020; 

• 35415 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020. 

 [Met dank aan Resham Newalsing, gemeente Rotterdam] 

 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

Donderdag 26 maart debatteerde de Kamer met premier Rutte en minister van VWS De Jonge over 

de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ondanks het voornemen van de Kamer deze keer 

beknopter te vergaderingen nam het debat, inclusief stemmingen, de hele dag in beslag. Deze keer 

richtte het debat zich op de communicatie, de noodverordening, de beddencapaciteit op de 

Intensive Care (IC), op testen, op beschermingsmiddelen en op kwetsbare groepen.  

 

Gemeenten 

Deze week was er minder aandacht voor gemeenten. Premier Rutte kreeg veel vragen over de 

noodverordeningen. Wanneer zijn die klaar en worden ze van kracht? Nu is er kennelijk alleen een 

geldig in Zuid-Holland.  

 

De noodverordeningen worden door de Veiligheidsregio’s opgesteld en zullen met een paar dagen 

van kracht zijn, aldus premier Rutte. Je kunt echter aan het geval van het sluiten van de Haagse 

Markt al zien dat burgemeesters nu al kunnen optreden. De praktijk loopt dus al vooruit op het 

papier van de noodverordening. Het bestaande juridisch kader, de Gemeentewet, volstaat voor 

noodregelgeving op gemeentelijk niveau. Ook voor het rijk is nu geen aanvullende regelgeving 

nodig. 

 

Segers (CU) waardeerde het dat er aandacht was voor de positie van voedselbanken maar hij 

miste aandacht voor de positie van dak- en thuislozen. In tweede termijn diende hij een motie in 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z05661&did=2020D11815
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05629&did=2020D11744
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05630&did=2020D11745
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05631&did=2020D11746
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waarin hij het kabinet opriep samen met gemeenten en het Leger des Heils te komen tot voldoende 

maatregelen voor dak- en thuislozen.  

 

Minister De Jonge liet het oordeel van de motie Segers aan de Kamer met de opmerking dat 

staatssecretaris Blokhuis er al met gemeenten mee aan de slag is. Hij meldde, toen hij sprak over 

kwetsbare personen, dat gemeenten werken aan een verbreding van de respijtzorg. VWS en 

gemeenten werken ook samen aan een plan voor kwetsbare ouderen thuis. Hij hoopt daar 

volgende week meer over te kunnen vertellen. De Jonge ontraadde een motie van Azarkan (Denk) 

om mensen te kunnen begraven waar ze eeuwige grafrust hebben en daarover met gemeenten in 

overleg te treden. Hij vindt een onderwerp dat aan gemeenten gelaten moet worden. 

 

Beschikbaarheid 

De Kamer maakte zich vooral zorgen over de beschikbaarheid van IC-bedden, gewone 

ziekenhuisbedden, testmateriaal en beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Daar werden veel 

indringende vragen over gesteld, die minister De Jonge afdoende kon beantwoorden, behalve op 

het punt van de IC-bedden. 

 

De Kamer verwees naar de oproep van Hans Gommers, gedaan tijdens de technische briefing, dat 

het ‘spannend’ werd met de hoeveelheid beschikbare IC-bedden. Men wilde horen dat er voldoende 

bedden beschikbaar zouden zijn. De Jonge gaf daar een wollig, niet eenduidig antwoord op, ook 

niet nadat Marijnissen (SP), Klaver (GL), Asscher (PvdA), Jetten (D66) en Wilders (PVV) er op 

doorvroegen. De rust keerde pas weer nadat De Jonge kon melden dat zijn ministerie en zijn 

collega Van Rijn hem hadden laten weten dat er 1600 plekken geregeld waren. Nieuw is overigens 

dat De Jonge meldde dat er ook contacten zijn met Duitsland over het opnemen van Nederlandse 

patiënten. De Kamer wordt daarover schriftelijk geïnformeerd. 

 

De Directeuren Publieke Gezondheid hebben, aldus de Jonge, opdracht gekregen de 

ziekenhuiscapaciteit per regio in beeld te brengen. Morgen wordt daarover gerapporteerd en op 

basis daarvan wordt bezien waar bij gebouwd moeten worden. Hij noemde leegstaande vleugels in 

verpleeghuizen, hotels en tenten. Defensie helpt daarbij. 

 

De Kamer wond zich op over de opstelling van de fabrikant van testmateriaal. Die moet zijn 

patenten openbaar maken, zodat ook anderen testmateriaal kunnen maken. Desnoods moet dat via 

een dwanglicentie. De Jonge wilde nu zover nog niet gaan, hij gebruikt nu nog diplomatiekere 

methoden. Hij constateerde met de Kamer dat we te zeer afhankelijk zijn van één bedrijf. Daarom 

wil hij ook eigen testcapaciteit in Nederland opbouwen.  

 

Het gebrek van persoonlijke beschermingsmiddelen is veel Kamerleden een doorn in het oog. Ze 

vinden het onbestaanbaar dat velen, ook ziekenverzorgers en mensen in de thuiszorg, met 

onvoldoende bescherming hun werk moeten verrichten.  

Volgens De Jonge is dit probleem in vergelijking met de andere, het kleinst. Zo komt de productie 

van mondkapjes op gang en zullen er binnenkort genoeg beschikbaar zijn.  

 

Communicatie 

Alle woordvoerders kritiseerden de manier waarop het kabinet communiceerde met het brede 

publiek. Vooral de persconferentie van maandag jl. werd als slecht voorbeeld aangehaald. Premier 
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Rutte erkende volmondig dat het niet goed was gegaan en had er een aantal lessen uit getrokken. 

Voortaan zullen er maximaal twee ministers aanwezig zijn bij persconferenties. Er zal ook meer tijd 

genomen worden om goed door te redeneren wat de exacte boodschap moet zijn die wordt 

meegedeeld. Inmiddels is ook een brede publiekscampagne gestart. 

 

Moties 

In tweede termijn werden er zeventien moties ingediend, waar meteen over werd gestemd. 

Hieronder staan ze vermeld, met het oordeel van het kabinet erachter en de stemmingsuitslagen: 

• 180 Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met 

spoed versnellen. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 181 Motie van het lid Wilders c.s. over de IC-capaciteit dusdanig uitbreiden dat er geen 

tekorten ontstaan. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 182 Gewijzigde motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor 

elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn (t.v.v. 25295-182). Oordeel Kamer. 

Aangenomen; 

• 183 Motie van het lid Wilders c.s. over het in Groningen ingezette testbeleid instellen voor 

heel Nederland zodra het aantal beschikbare testkits dit toelaat. Ontraden. Verworpen; 

• 184 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over zorgen voor voldoende testcapaciteit. 

Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 185 Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute 

liquiditeitsproblemen belanden. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 186 Motie van het lid Marijnissen c.s. over alles op alles zetten om zorgverleners veilig hun 

werk te kunnen laten doen. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 187 Motie van de leden Marijnissen en Hijink over zorgdragen dat zorgaanbieders 

noodzakelijke zorg blijven aanbieden aan zorgbehoevende mensen. Oordeel Kamer. 

Aangenomen; 

• 188 Motie van het lid Asscher c.s. over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer. 

Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 189 Motie van het lid Segers c.s. over afspraken over het realiseren van voldoende 

opvanglocaties en quarantaineafdelingen en de plaatsing van dak- en thuislozen. Oordeel 

Kamer. Aangenomen; 

• 190 Motie van de leden Krol en Marijnissen over de rol van (een beperkte groep) 

mantelzorgers in verpleeghuizen heroverwegen. Ontraden. Aangehouden; 

• 191 Motie van het lid Krol c.s. over in alle communicatie-uitingen zo eenvoudig mogelijke 

taal gebruiken. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 192 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over bestaande hulp aan ontwikkelingslanden ook 

in de huidige omstandigheden handhaven. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

• 193 Motie van het lid Azarkan over op korte termijn locaties realiseren waar begraven kan 

worden met eeuwige grafrust. Ontraden. Verworpen; 

• 194 Motie van het lid Baudet c.s. over uitspreken dat iedere Kamercommissie een lijst 

samenstelt van politiek gevoelige onderwerpen. Geen kabinetsoordeel, is een zaak van de 

Kamer. Verworpen; 

• 195 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over bespreken hoe een algemene oproep 

aan genezen coronapatiënten om bloedplasma te doneren het Sanquin onderzoek kan 

ondersteunen. Oordeel Kamer. Aangenomen; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05671&did=2020D11846
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05672&did=2020D11847
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05693&did=2020D11878
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05674&did=2020D11850
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05675&did=2020D11852
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05676&did=2020D11853
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05677&did=2020D11855
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05678&did=2020D11856
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05679&did=2020D11857
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05680&did=2020D11859
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05682&did=2020D11862
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05683&did=2020D11864
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05684&did=2020D11866
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05685&did=2020D11867
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05686&did=2020D11868
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05687&did=2020D11869
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• 196 Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoeken of de bestrijding van het 

coronavirus geoptimaliseerd kan worden door aanpassing van beleid. Oordeel Kamer. 

Aangenomen. 

 

 
Parlementaire agenda de komende weken1 

 

Tot en met 6 april is de parlementaire agenda schoongeveegd. Dinsdag zal het kabinet een besluit 

nemen over de situatie na 6 april. Dat kan betekenen dat het parlement zijn werkzaamheden weer 

zal opstarten, maar het kan ook betekenen dat de huidige situatie zal worden verlengd. 

 

Datum  Onderwerp  Soort 

overleg  

Actuele situatie 

30-3-2020  Initiatiefnota van de leden Bromet en 

Futselaar over Nationaal Bomenplan  

NO  Uitgesteld  

30-3-2020 Crisisstructuur ggz en uitvoering van 

de motie van het lid Ouwehand c.s. 

over een noodplan geestelijke 

gezondheidszorg (TK 25424-526) 

In Geen inbreng 

31-3-2020 Uitwerking van de maatregelen in de 

asielketen met betrekking tot het 

coronavirus (19637-2592) 

In Geen inbreng 

1-4-2020  Participatiewet/Breed Offensief   AO  Uitgesteld  

1-4-2020  Bedrijfslevenbeleid   SO  Omgezet in schriftelijk overleg. 

Geen inbreng.  

1-4-2020  PGB  AO  Uitgesteld   

1-4-2020  Discriminatie   AO  Uitgesteld  

2-4-2020  Politie  AO  Uitgesteld  

2-4-2020  Gehandicaptenbeleid  AO  Uitgesteld  

2-4-2020  Klimaat en energie  SO  Omgezet in schriftelijk overleg.  

7-4-2020 Mestbeleid  AO  

7-4-2020 Landelijke Vreemdelingen 

Voorzieningen (LVV's) 

Tb  

 
1  

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/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z05688&did=2020D11870
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00547
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00547
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01425
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01425
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01425
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01425
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01424
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01424
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01424
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04178
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03146
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02334
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00615
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03543
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05379
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00721
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00206
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8-4-2020 Personen met verward gedrag AO  

8-4-2020 Natuur AO  

9-4-2020 Jongeren met chronische en 

langdurige beperkingen en 

ontwikkelingsachterstanden 

AO  

15-4-2020 Evaluatie Bibliotheken AO  

16-4-2020 Langer thuis AO  

16-4-2020 Circulaire economie AO  

16-4-2020 Cybersecurity AO  

16-4-2020 Energieraad  AO  

22-4-2020 Duurzaam vervoer AO  

22-4-2020 Digitale overheid  AO  

22-4-2020 Evaluatie erfgoed  AO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk en Richard van Vliet 

Brussel: Team Europa 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00400
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04185
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01120
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01120
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01120
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00735
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01678
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04766
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00851
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05515
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00531
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00156
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00462

