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• Tweede Kamer

o Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

o AO Vreemdelingen- en asielbeleid

o Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

o Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

o VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

o 

• Stemmingen

• Parlementaire agenda de komende weken

• Lange termijn plenaire vergadering

Tweede Kamer 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Minister Ollongren heeft de definitieve versie van de NOVI gepresenteerd. Maar liefst negen 

Kamerleden wilden daarover met haar in debat. Helaas lukte dat in de beschikbare drie uur niet. Op 

verschillende onderwerpen zal ze schriftelijk reageren, een tweede termijn zat er niet in. Er werd 

direct een VAO aangevraagd voor een plenaire afronding en moties. 

En daar zullen er aardig wat van komen want er werden veel uiteenlopende punten aan de orde 

gebracht met wensen waar de minister niet in mee wilde. De voor gemeenten meest relevante 

staan hieronder. 

De VVD en de CU waren de enige twee fracties die hun bijdrage begonnen dat ze tevreden met de 

NOVI zijn. Eindelijk een landelijke ruimtelijke visie die hard nodig is ons kleine landje. Veel kritischer 

op de NOVI waren de fracties van D66, SP, GL, PvdD en de PvdA. 

Van de VVD moeten de ruimtelijke aspecten van kernenergie een plek krijgen in de NOVI. 

Waarop veel interrupties kwamen van CU, PvdD, GL, D66 en PvdA over waar een centrale dan zou 

moeten komen, waar het kernafval heen moet en of de VVD nog wel achter het klimaatakkoord 

staat. En dat laatste doet de VVD, ze willen alleen vooruitkijken. 

Rijksregie  

Op dit punt hebben VNG, IPO en Unie samen vooraf een reactie gegeven dat regie niet synoniem 

staat aan centrale sturing met een alomvattende planologie en het aanwijzen van locaties. Veel 

fracties delen deze mening niet. 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vng.nl/nieuws/decentrale-overheden-benoemen-aandachtspunten-voor-novi
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Het rijk moet een doorzetmacht krijgen, ook op het punt van locaties aanwijzen. PvdA, GL en 50+ 

zijn ook voorstander van rijksregie. 50+ en PvdA vinden de NOVI veel papier, veel lucht en weinig 

harde afspraken bevatten. 50+ vreest dat er Belgische toestanden komen als gemeenten teveel 

vrijheid wordt geboden en elkaar weer gaan concurreren op de aanleg van bedrijventerreinen. De 

NOVI kan daar daarin nu niets betekenen 

GL en PvdA zien teveel vrijheid en blijheid en weinig integraliteit. Wat als de belangen botsen? Wie 

grijpt dan in? 

De VVD zinde deze pleidooien niet, zij staan vierkant achter de decentrale insteek van de NOVI en 

Omgevingswet. 

 

CU en D66 vinden dat binnenstedelijk bouwen de voorrang moet krijgen boven buitenstedelijk 

bouwen. Woningen naast OV knooppunten en niet in de polder zonder infrastructuur of andere 

voorzieningen. Daar is het CDA het niet mee eens. Bouwen is zo urgent geworden dat veel meer 

gebouwd moet worden, ook buitenstedelijk. Het CDA wil dat het een aparte prioriteit moet worden in 

de NOVI, het is nu een aspect onder ‘verstedelijking’.  

 

Landbouw, natuur en milieu 

PvdA, D66 en de CU willen dat natuur, milieu, biodiversiteit  en water de ‘centrale dragers’ worden 

van het bouwen. Natuurinclusief bouwen, gekoppeld aan de bossenstrategie van LNV.  De PvdD 

wil veel meer groen in de stad. Dat is goed voor verkoeling, water vasthouden en biodiversiteit. 

D66 ziet de balans tussen beschermen en benutten, de opdracht uit het nieuwe omgevingsrecht, 

teveel doorslaan naar benutten en de economie. Want waarom worden nog steeds vakantieparken 

aangelegd in de duinen aan zee?  

 

Water  

50+ en GL menen dat de landbouw teveel water gebruikt en dat de bodemdaling niet wordt gestopt. 

Dat gaat €80 miljard kosten vanwege een miljoen verzakkende woningen en daar wordt nu alleen 

maar verder op gepolderd aldus een boze PvdA. Als het aan de PvdA ligt bouwt de dienst landelijk 

gebied weer kennis op en gaat zij buffergebieden om natuur creëren door boerenbedrijven te 

verplaatsen met actief grondbeleid. 

Op drinkwater vinden de CU en de SP dat gemeenten en provincies het belang moeten meenemen 

in hun beslissingen, GOVI en POVI. Geothermie kan problemen met drinkwater veroorzaken. 

 

Energietransitie  

D66 wil dat er ruimte komt voor de energietransitie met zon en wind. Met de CU eisen ze dat de 

zonneladder door gemeenten wordt gebruikt. Met grote daken op bedrijventerreinen verdient dat de 

voorkeur boven zonneweides.  

De PvdD, GL en D66 willen dat de landbouw wordt hervormd om een bijdrage te leveren aan de 

transitie en dat de luchtvaart ook wordt aangesproken.  

 

De regionale energiestrategieën kwamen ook aan de orde door een bijdrage van de SP en CU. 

Ondemocratisch vindt de SP het dat waarbij de lusten en lasten oneerlijk verdeeld zijn. De 

initiatiefnemers van windparken bijvoorbeeld krijgen de lusten met het geld dat zij verdienen, 

omwonenden de lasten van overlast en waardedaling van hun woningen. Er moet daarom een 

verplichte participatie komen want het komt nu niet van de grond. 
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De CU wil graag dat alle RES-sen een planmerplicht krijgen. Ook vindt de CU dat de minister te 

veel stuurt op warmtenetten, de NOVI is toch techniekneutraal? 

 

Minister Ollongren legt uit dat de NOVI een richtinggevend document is. Ons land zal veranderen 

en niet alles kan. De uitdagingen op woningbouwopgave en de energietransitie zijn groot, 

klimaatadaptief bouwen wordt gekoppeld aan de circulaire economie, de NOVI neemt het allemaal 

in één keer mee. Met de komende omgevingswet worden besluiten integraler en sneller 

gerealiseerd. De NOVI voegt 21 belangen en vier prioriteiten robuust bij elkaar maar is geen 

blauwdruk voor 30 jaar. Het zal periodiek worden aangepast  

 

Op de zorg uit de Kamer dat de NOVI leidt tot een bestuurlijke spaghetti is ze geruststellend. 

Bestuurlijke overleggen zijn nodig en is democratischer. En de Omgevingswet verplicht straks de 

participatie. Andere overheden zijn echt nodig voor de uitwerking en krijgen daarin ruimte voor 

eigen beslissingen. Bijvoorbeeld op de uitgangspunten wind op zee verbiedt geen wind op land. 

Ook de zonneladder sluit geen zonneweides uit. Ruimte voor verschillen en identiteiten houden en 

lokale stempels benadrukt ze daarbij. 

Ze is niet bang voor conflicten op de balans ‘benutten en beschermen’, de waarden natuur en 

gezondheid zijn overheden gedwongen mee te nemen. Dit overtuigde de PvdA, SP, PvdD niet.  

Ze zal monitoren of er ‘Belgische toestanden’ zullen plaatsvinden. 

 

De insteek op de brede wens op rijksregie gaat de minister niet aanpassen. Ze zal helpen en sturen 

zoals ze nu doet met diverse investeringsbudgetten op woningbouw en woondeals. Regie is niet 

terugnemen van taken en bevoegdheden. Wel toekomstperspectief schetsen, richting geven. Ze 

vertrouwt de medeoverheden. Bouwen wordt geen aparte prioriteit in de NOVI, er is veel aandacht 

aan gegeven op andere plekken en ze geeft er veel aandacht aan. 

De voorkeur van de minister gaat uit naar binnenstedelijk bouwen omdat het mobiliteit voorkomt en 

het landschap open houdt. Met het komende bestuurlijk overleg MIRT wil ze afspraken maken om 

te bouwen rond OV-knooppunten, daar komt ze snel op terug. 

 

Op de RES komt geen extra planmerplicht maar ze zal op verzoek van de CU kijken of het met de 

MER-procedures sneller kunnen dan nu het geval is. Ze is het wel eens met de SP dat het 

draagvlak beter geregeld moet worden in de RES-sen. 

 

Overige antwoorden zullen schriftelijk worden beantwoord, ook op kernenergie  

 

AO Vreemdelingen- en asielbeleid 

Donderdag 24 september kwam de vaste commissie van J&V bijeen om over het vreemdelingen- 

en asielbeleid te spreken met staatssecretaris Broekers-Knol. Op de agenda stond een lange lijst 

van onderwerpen, waaronder de gebeurtenissen in het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland en 

het WODC-onderzoek naar de asielketen in Nederland. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij 

het nieuw gepresenteerde EU-migratiepact. Door het grote aantal onderwerpen – en het feit dat het 

AO 20 minuten stil heeft gelegen wegens technische problemen – is het AO niet afgemaakt. Na de 

eerste termijn van de staatssecretaris werd besloten het debat voort te zetten in een VAO. 
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Naast de grote (internationale) vraagstukken rond het vreemdelingen- en asielbeleid vroegen Van 

Toorenburg (CDA) en Voordewind (CU) aandacht voor het onredelijke knelpunt bij de verlengde 

jeugdzorg voor statushouders die inmiddels meerderjarig zijn. Waar Nederlandse kinderen kunnen 

rekenen op een overgang van hun jeugdzorg wanneer zij 18 worden, vallen minderjarige 

statushouders (met jeugdhulp) tussen wal en schip zodra zij volwassen worden. Voordewind: “We 

moeten geen onderscheid maken tussen kinderen die in de procedure zitten en Nederlandse 

kinderen.” Actie is nodig. 

De staatssecretaris erkent dat het een knelpunt is in het stelsel. Zij komt er schriftelijk bij de Kamer 

op terug, nog voor de behandeling van de begroting J&V die in de week van 23 november gepland 

staat. 

 

Het VAO wordt waarschijnlijk in de week van 6-8 oktober gevoerd. 

 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

Dinsdag 22 september debatteerde de Tweede Kamer over het dagelijks oplopend aantal 

coronabesmettingen. Enkele ziekenhuizen hebben weer COVID-19-patiënten moeten herverdelen 

of reguliere zorg moeten uitstellen, zoals tijdens de piek in maart en april. Als we nu niets doen, 

leidt dat straks weer tot "echt zeer grote ellende", benadrukt premier Rutte. 

Maar nu het coronavirus lijkt op te laaien, roept het kabinetsbeleid kritische vragen van de Kamer 

op. Hoe zit het met een aanpassing van een richtlijn voor beschermingsmiddelen? Gaan de 

maatregelen wel ver genoeg, of juist te ver? En waarom loopt het niet soepel met coronatests? 

 

Richtlijn 

De woordvoerders staan uitgebreid stil bij ophef over RIVM-richtlijnen voor de ouderenzorg. Daarin 

stond enkele maanden lang dat zorgmedewerkers geen mondkapje zouden hoeven dragen bij kort 

contact met coronapatienten. Was dat advies gebaseerd op schaarste aan mondkapjes, of op 

medische inzichten? Nieuwsuur kwam namelijk met het bericht dat deze passage sinds 17 

augustus uit de richtlijnen is gehaald. 

Met de gezondheid van zorgmedewerkers is volgens Wilders (PVV) "een smerig spelletje 

gespeeld". De wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, stelt Van Esch (PvdD). Klaver 

(GroenLinks) is in deze coronacrisis "bereid om veel dingen door de vingers te zien, maar dan moet 

je er wel eerlijk over zijn". Heeft het ministerie het RIVM vanwege het gebrek aan mondkapjes 

onder druk gezet om te vermelden dat ze overbodig waren? 

Het RIVM is echt een onafhankelijk instituut, benadrukt premier Rutte. Hij weerspreekt dat de 

beperkte voorraad aan hulpmiddelen bepalend was voor de richtlijn. Het RIVM had de aanpassing 

volgens Rutte wel duidelijker moeten vermelden om misverstanden te voorkomen. 

 

Nieuwe maatregelen 

Zorgmedewerkers verliezen door de onduidelijkheid over de richtlijnen hun vertrouwen in het 

kabinetsbeleid, zegt Marijnissen (SP). Maar dat vertrouwen neemt volgens haar onder meer 

Nederlanders af. Is Nederland wel klaar voor een tweede golf? Het tij kan nog gekeerd worden, 

denkt Asscher (PvdA), met effectieve regionale maatregelen, eenduidige communicatie en het 

voorzorgprincipe: liever nu streng ingrijpen dan straks spijt. Azarkan (DENK) wil aan de hand van 

inzichten uit het buitenland in de kabinetsmaatregelen een prominentere plek voor het belang van 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2349049-zo-werd-de-omstreden-mondkapjesrichtlijn-plots-aangepast.html
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goede ventilatie. Dik (ChristenUnie) vraagt zich af of de vervroeging van de sluitingstijden in de 

horeca, die vorige week werden aangekondigd, "de dijk is waarmee we de tweede golf gaan 

tegenhouden". Zij denkt van niet. 

 

Met geen enkele losse maatregel kun je het coronavirus stoppen, zegt premier Rutte: het gaat om 

een combinatie van instrumenten, toegespitst per regio. Hij sluit strengere maatregelen niet uit. Het 

eigen gedrag van mensen blijft het belangrijkste bij het terugdringen van het virus, benadrukt 

Dijkhoff (VVD). Hij pleit voor een strakker ritme in de communicatie door het kabinet, bijvoorbeeld 

met persconferenties op vaste momenten. Rutte sluit zich daarbij aan: het kabinet is van plan om 

besluiten voortaan tweewekelijks toe te lichten. Baudet (FvD) vindt de huidige kabinetsmaatregelen 

te ver gaan: de prijs die de samenleving erdoor betaalt is disproportioneel hoog. Van Haga plaatst 

vraagtekens bij de betrouwbaarheid van coronatests en vraagt zich af of het kabinetsbeleid wordt 

gebaseerd op onterecht positieve uitslagen. 

 

Testen 

Momenteel melden zich meer mensen met coronaklachten voor een test dan er capaciteit is. Maar 

een goed testbeleid biedt het beste draagvlak voor het coronabeleid, zegt Jetten (D66). Hij wijst op 

de maatschappelijke ontwrichting als bijvoorbeeld leraren met klachten geen les kunnen geven 

omdat zij zich niet kunnen laten testen. Van Brenk (50PLUS) vraagt aandacht voor preventief testen 

in verzorgingshuizen wanneer daar een besmetting is geconstateerd. Van der Staaij (SGP) spreekt 

van een "stroperige opschaling van de laboratoriumcapaciteit". Volgens Krol paste minister De 

Jonge het testbeleid pas aan toen het vastliep. Maximaal opschalen moet de norm zijn, vindt 

Heerma (CDA): niemand zal achteraf zeuren over overcapaciteit. Heeft de minister er wel alles aan 

gedaan om tekorten te voorkomen? 

 

We hebben een aantal tegenvallers gehad bij het opschalen van de testcapaciteit, licht De Jonge 

toe, zoals een gebrek aan leveranties vanwege een hoge vraag op de wereldmarkt. Het was 

mogelijk geweest om in een eerder stadium contracten te sluiten met Duitse laboratoria, maar dat 

lag volgens de minister niet voor de hand: de capaciteit was gebaseerd op een lagere inschatting 

van de vraag naar testen. 

 

Zorgbonus 

Het kabinet heeft zorgmedewerkers die zich tijdens de eerste uitbraak hebben ingezet om het virus 

te bestrijden een bonus van 1.000 euro netto in het vooruitzicht gesteld. Van Kooten vraagt zich af 

waarom sommige groepen zorgmedewerkers die ook een bijdrage hebben geleverd, zoals 

apothekers en operatieassistenten, uitgesloten lijken te worden van de bonus. 

 

Er is een lijst met beroepen opgesteld voor wie de zorgbonus vooral bedoeld is, maar het is 

uiteindelijk aan de werkgevers om te bepalen wie ervoor in aanmerking komt, zegt De Jonge. 

 

Moties 

De Kamer stemt op 29 september over de twintig tijdens het debat ingediende moties, zie zijn hier 

te vinden. Er zitten geen moties bij die specifiek op gemeenten zijn gericht. 

[bron: www.tweedekamer.nl] 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties?fromdate=22-09-2020&todate=&search_str=25295
http://www.tweedekamer.nl/
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Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers 

In een rustig debat loodsten de drie bewindslieden Koolmees (SZW), Hoekstra (Fin) en Wiebes 

(EZK) het 3e Steun- en herstelpakket op donderdag 24 september door de Tweede Kamer. Daags 

ervoor hadden had het kabinet de plannen al besproken met diverse oppositiepartijen en 

struikelblokken waren er al voor het debat uitgehaald.  

 

De oppositie wil dat steunpakketten nu nog niet worden afgebouwd. De tweede golf komt eraan en 

gaat economie opnieuw raken. De coalitie ziet ook wel dat afbouwen alleen kan als er geen nieuwe 

harde coronamaatregelen genomen hoeven te worden. Het kabinet op zijn beurt begrijpt de zorgen 

van de Kamer en houdt vinger aan de pols. Asscher (PvdA) vroeg in motie om evaluatiemoment 

voordat tweede tranche van steunpakket op 1 januari ingaat. 

   

De oppositie dringt aan op beloning van werkgevers die werknemers van werk naar werk te 

begeleiden. Zweden en Denemarken zijn voorbeelden. Werknemers moeten meer garanties 

krijgen. Bruins (CU) pleitte er in de eerste termijn nog voor om omscholing te koppelen aan 

tekortsectoren maar kwam daar in de rest van het debat niet meer op terug. Koolmees wil deels 

tegemoetkomen aan wensen van de PvdA en gaf daarom motie van Asscher oordeel Kamer. 

 

Een Kamermeerderheid (CDA, D66, CU, PvdA, GL, SP en 50PLUS) steunt een motie (35420-118) 

van Smeulders (GL) voor het tijdelijk verminderen of opheffen van het onderscheid tussen 27- en 

27+ in de Participatiewet. Daarmee wil Kamer jongeren tegemoetkomen (zoekperiode, 

bijverdienen), zeker nu de TOFA niet wordt verlengd. 

 

Bedrijven krijgen waarschijnlijk langer de tijd om nog niet-betaalde belastingen te betalen. In 

meerdere moties vraagt de Kamer hierom (van 1 jaar naar 3-4 jaar). Minister Hoekstra staat er 

positief tegenover en wil de termijn best verlengen. Hij wil nog nadenken over later starten met 

terugbetalen omdat de Belastingdienst bij faillissement als schuldeiser een minder goede positie 

heeft. Voor de fractievergaderingen a.s. dinsdag komt Hoekstra met appreciatie op de drie moties. 

 

Moties en amendementen 

 

Moties 

Tijdens het debat zijn de volgende moties ingediend met het oordeel van het kabinet er achter:  

• 35420-109 Motie van het lid Asscher - Verzoekt de regering, werknemers die dat nodig 

hebben de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding 

naar nieuw werk en inkomen; Verzoekt de regering tevens, in de subsidievoorwaarden van 

de NOW op te nemen dat gesteunde bedrijven moeten meewerken aan begeleiding naar 

nieuw werk, hiervoor voldoende budget vrij te maken om werkgevers en werknemers te 

ondersteunen en een sanctie uit te werken voor werkgevers die aantoonbaar niet aan deze 

voorwaarde voldoen. Oordeel Kamer;  

• 35420-110 Motie van het lid Asscher - Verzoekt de regering, voordat de steun wordt 

afgebouwd in januari 2021 te wegen in hoeverre dit nog gewenst is en de Kamer daar tijdig 

over te informeren. Oordeel Kamer;  

• 35420-111 Motie van de leden Asscher en Smeulders - Verzoekt de regering, om het geld 

om eerder te stoppen met werken zo snel mogelijk beschikbaar te stellen en daarbij 100 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=559e749c-a3ea-47bd-a61a-d72526c46440&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smeulders%20c.s..pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=637c8de9-1371-4381-9407-07ff70d04042&title=Motie%20van%20het%20lid%20Asscher.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a840380d-280b-4b4e-9e2c-048ce556617a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Asscher.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7a843754-97d9-46a1-a53c-d937ce4b1669&title=Motie%20van%20de%20leden%20Asscher%20en%20Smeulders.pdf
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miljoen extra in 2021 vrij te maken om in deze crisistijd te zorgen dat meer mensen hiervan 

gebruik kunnen maken. Oordeel Kamer;  

• 35420-112 Motie van het lid Asscher c.s. - Verzoekt de regering, om jongeren met een 

breed offensief meer perspectief te geven en daarbij onder andere te zorgen voor: meer 

stages en leerbanen; een leerwerkaanbod voor jongeren die thuis zitten; jongeren een plek 

aan tafel te geven en mee te laten beslissen over hun toekomst. Oordeel Kamer;  

• 35420-113 Motie van de leden Van Kent en Futselaar - Verzoekt de regering de Tozo ook 

te laten gelden voor studenten met een onderneming. Ontraden; 

• 35420-114 Motie van het lid Van Brenk - Verzoekt de regering hoge prioriteit te geven aan 

het voorkomen van besmettingen in de werksituatie, bijvoorbeeld door in overleg te gaan 

met werkgeversorganisaties, inspectiemeldingen van corona-onveilige werksituaties 

consequent aan te pakken en te bezien of van thuiswerken (waar dat mogelijk is) een recht 

kan worden gemaakt. Aanhouden tot evaluatie (najaar 2021); 

• 35420-115 Motie van de leden Aartsen en Van Weyenberg – Verzoekt de regering om 

samen met meerdere brancheorganisaties het initiatief te nemen om naar het voorbeeld 

van het Fieldlab evenementen grootschalig Fieldlabs op te starten waar concepten op 

wetenschappelijke wijzen kunnen worden beproefd zodat kan worden bezien of deze 

ideeën verder kunnen worden uitgerold in de economie. Oordeel Kamer; 

• 35420-116 Motie van de leden Aartsen en Tielen – Verzoekt de regering voor iedere regio 

één herkenbaar loket te realiseren voor begeleiding naar nieuw werk en scholing, en 

daarbij indien nodig te zorgen voor ondersteuning bij doorverwijzing naar de instrumenten 

van “NL leert door". Oordeel Kamer; 

• 35420-117 Motie van de leden De Jong en Wilders – Verzoekt de regering de 

aflossingsregeling van uitstel van belastingbetaling een half jaar later aan te laten vangen, 

per 1 juli 2021 en de looptijd te verdubbelen naar 48 maanden. Appreciatie volgt; 

• 35420-118 Motie van het lid Smeulders c.s. – Verzoekt de regering een aantal re-

integratieinstrumenten, waar jongeren tot 27 jaar nu van zijn uitgesloten, tot 1 juli 2021 ook 

voor deze groep openstellen, te weten de vrijlating van inkomsten, het vrijstellen van de 

vrijwilligersvergoeding en het vrijlaten van inkomsten uit arbeid van een alleenstaande 

ouder. Verzoekt de regering de zoektermijn van vier weken voor kwetsbare jongeren tot 1 

juli 2021 buiten werking te stellen, en tot 1 juli 2021 gemeenten de ruimte te geven om de 

zoektermijn ook bij andere jongeren niet toe te passen. Oordeel Kamer;  

• 35420-119 Motie van de leden Smeulders en Tielen - Verzoekt de regering de regeling nog 

dit jaar weer open te stellen en ervoor te zorgen dat 50.000 mensen hiervan gebruik 

kunnen maken. Verzoekt de regering de Kamer tijdig te informeren over het gebruik van de 

regeling, zodat mogelijk kan worden bijgestuurd als het maximaal inschrijvingen dreigt te 

worden bereikt en mensen buiten de boot dreigen te vallen. Oordeel Kamer; 

• 35420-120 Motie van de leden Van Haga en Baudet – Verzoekt de regering ten behoeve 

van de nieuwe TVL-regeling de referentieperiode aan te passen naar het 

maandgemiddelde over een geheel jaar. Ontraden; 

• 35420-121 Motie van de leden Van Haga en Baudet – Verzoekt de regering te 

onderzoeken of het mogelijk is de aanvang van de terugbetaling van de uitgestelde 

belasting op 1 januari 2022 te zetten en de terugbetalingstermijn van alle uitgestelde 

belastingen 48 maanden te laten bedragen. Appreciatie volgt; 

• 35420-122 Motie van de leden De Groot en Aartsen – Verzoekt de regering om in 

gesprekken met dierentuinen over de steunmaatregel aandacht te hebben voor het behoud 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd21ffa-5b76-4077-8ebf-a62c00dbc042&title=Motie%20van%20het%20lid%20Asscher%20c.s..pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=56e1c1d5-e42d-43f5-bbc2-4d403a80a224&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Kent%20en%20Futselaar.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bfbc090b-e286-4948-b463-7c0cfabb4ce7&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fdb3e494-db66-4a85-adde-c959fbd6cc98&title=Motie%20van%20de%20leden%20Aartsen%20en%20Van%20Weyenberg.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4da0f07f-9a3e-4519-a2e5-040ef77c8156&title=Motie%20van%20de%20leden%20Aartsen%20en%20Tielen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fd568a4f-b478-426b-a160-fac645d9c466&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Jong%20en%20Wilders.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=559e749c-a3ea-47bd-a61a-d72526c46440&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smeulders%20c.s..pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0c0e4f81-acad-4c31-9a65-fa50be6bcc29&title=Motie%20van%20de%20leden%20Smeulders%20en%20Tielen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9ee2cc03-0c60-44d6-85fb-7ef549379602&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Haga%20en%20Baudet.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=12a67db4-cf57-4c0b-a815-15ef653c4630&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Haga%20en%20Baudet.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da5bf884-2139-4fd9-9005-80db4bf03e0c&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Groot%20en%20Aartsen.pdf
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van deze functies en programma’s. Verzoekt de regering na het gesprek te informeren over 

de uitkomsten. Oordeel Kamer; 

• 35420-123 Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders – Verzoekt de regering waar 

mogelijk en noodzakelijk de maximale terugbetalingsregeling te verlengen tot 36 maanden, 

en waar mogelijk maatwerk te bieden. Verzoekt de regering ondernemers standaard de 

mogelijkheid te bieden om uiterlijk 1-7-2020 te starten met terugbetalen, en ruimhartig om 

te gaan met bedrijven voor wie eerder terugbetalen tot economische problemen leidt. 

Appreciatie volgt;  

• 35420-124 Motie van de leden Bruins en Palland – Verzoekt de regering om regelmatig te 

monitoren hoe de instroom en financiële situatie bij de SW-bedrijven en sociaal 

ondernemers zich de komende maanden ontwikkelt en tijdig te bezien of zich dat verhoudt 

tot de voor SW-bedrijven en sociaal ondernemers gereserveerde middelen in het derde 

steunpakket. Oordeel Kamer;  

• 35420-125 Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg – Verzoekt de regering om op 

korte termijn te komen met concrete voorstellen voor een persoonlijk leer- en 

ontwikkelbudget voor alle werkenden, daarbij het voorstel van MBO-Raad, VH en VSNU te 

betrekken en te bezien of en hoe de middelen uit het Europese herstelfonds voor dit doel 

aangewend kunnen worden. Oordeel Kamer; 

• 35420-126 Motie van de leden Bruins en Rog – Verzoekt de regering om te onderzoeken of 

en zo ja hoe de Maatschappelijke Diensttijd een bijdrage kan leveren aan het verminderen 

van de jeugdwerkloosheid en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren. 

Oordeel Kamer; 

• 35420-128 Motie van het lid Bruins c.s. – Verzoekt de regering om een strategie op te 

stellen om de komende tijd tot meer stage-, trainee- en startersplekken voor jongeren te 

komen en daarbij nadrukkelijk te kijken naar de rol van de landelijke overheid en 

medeoverheden als werkgever. Oordeel Kamer;   

• 35420-129 Motie van het lid Stoffer – Verzoekt de regering in gesprek te blijven met de 

betrokken sectororganisaties en te bezien welke oplossingen mogelijk zijn om onnodige 

faillissementen te voorkomen. Oordeel Kamer; 

• 35420-130 Motie van de leden Palland en Tielen – Verzoekt de regering:  om nu een start 

te maken met het voorbereiden van (een variant van) deeltijd-WW en ernaar te streven dat 

dit instrument gereed is zo snel mogelijk nadat de huidige steunmaatregelen, zoals de 

NOW, zijn afgelopen; de Kamer periodiek over de voortgang te informeren. Oordeel Kamer;  

• 35420-131 Motie van de leden Palland en Amhaouch – Verzoekt de regering met een 

voorstel te komen om deze middelen in samenspraak met gemeenten in te zetten, met als 

doel dat gemeenten hiermee leegstand effectief kunnen tegengaan, samen met andere 

betrokken partijen, en de leefbaarheid in dorpen en steden op peil houden, bijv. via de 

Retailagenda. Oordeel Kamer;  

• 35420-132 Motie van het lid Palland c.s. – Verzoekt de regering om zich voor 

grensondernemers te blijven inspannen, hun situatie te monitoren en hierover tot tenminste 

1 januari 2022 elk kwartaal een rapportage naar de Kamer te sturen. Oordeel Kamer; 

 

Amendementen 

• Amendement van het lid Gijs van Dijk 35542-3 over opschorten sollicitatieplicht en re-

integratieplicht bijstand – Ontraden; 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3676ac77-f77d-45bc-88c1-5e5ac45de55a&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Weyenberg%20en%20Lodders.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=03f8c8a4-223f-4b72-9feb-2275001d819b&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bruins%20en%20Palland.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=321b5989-0673-4532-8b7f-335df9ff864d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bruins%20en%20Van%20Weyenberg.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=422f811c-2254-49fa-8b2d-125c60b788da&title=Motie%20van%20de%20leden%20Bruins%20en%20Rog.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f3d8ce9d-28e6-41d0-a958-3e415cae8101&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bruins%20c.s..pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5a15682b-71f0-4476-a9b3-5c3437b488bc&title=Motie%20van%20het%20lid%20Stoffer.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=42d6f706-8a56-4b46-8934-372da1ba4f65&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Tielen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3bc20286-e352-4292-9336-193de0648a1d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Amhaouch.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=abb9c48e-db86-482a-8ab9-e1733ffe74f0&title=Motie%20van%20het%20lid%20Palland%20c.s..pdf
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• Gewijzigd amendement van het lid Van Kent 35542-11 t.v.v. nr. 7 over ontslagverbod bij 

NOW – Ontraden;  

• Gewijzigd amendement van het lid Van Kent 35542-12 t.v.v. nr. 9 over middelen voor 

opschorting van de partnertoets – Ontraden; 

• Gewijzigd amendement van het lid Gijs van Dijk 35542-13 t.v.v. nr. 4 over middelen voor 

opschorten wachttijd jongeren voor ontvangen bijstand – Ontraden; 

• Gewijzigd amendement van het lid Gijs van Dijk 35542-14 t.v.v. nr. 5 over middelen voor 

verhogen bijstand jongeren tot 21 jaar – Ontraden; 

• Amendement van de leden De Jong en Wilders 35542-15 over middelen voor terugdraaien 

versobering NOW en Tozo – Ontraden. 

Over zowel de moties en amendementen zal dinsdag 29 september worden gestemd. 

[Jos Stuart, gemeente Rotterdam] 

 

VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024  

Woensdag 23 september werd het schriftelijk overleg over de uitwerking van de vervolgaanpak 

laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102) plenair afgerond. Kuik (CDA), Kwint (SP) en Tielen (VVD) 

stelden vragen over het opzeggen van de samenwerking door de VNG. Tielen vindt dat er meer 

urgentie nodig is en dient daarom met Kwint een motie in die oproept tot minder bureaucratie en 

nieuw overleg met gemeenten. Kwint wil weten wat de consequentie is als de minister en de 

gemeenten niet uitkomen. 

 

Minister Van Engelshoven legt de bal terug bij Kamer, die eerde landelijke kwaliteitseisen wilde. Dat 

leidt volgens de gemeenten tot bureaucratie vanwege o.a. monitoringseisen. Verder zitten de 

gemeenten ook niet op één lijn. Een ander struikelblok is de indexering maar Van Engelshoven kan 

hier pas meer over zeggen als het geld in de rijksbegroting is geregeld. Later die woensdag is er 

nieuw overleg met gemeenten. Ze vraagt om meer ruimte om tot overeenstemming te komen (‘als 

oud-wethouder: heb ook vertrouwen in lokale bestuurders’). Tielen wil die ruimte bieden. Mede-

indiener Kwint blijft echter bij wens om wel achteraf te horen wat aanpak door gemeenten heeft 

opgeleverd. 

 

Er zijn twee moties ingediend: 

• 28760-103 Motie van het lid Kuik over – Verzoekt de regering voor de 

begrotingsbehandeling 2021 de kamer te informeren over de bestuurlijke afspraken met de 

gemeenten waarbij expliciet wordt gemaakt hoe de middelen voor laaggeletterdheid ingezet 

worden en hoe daarbij met name de NT1 groep bereikt worden. Oordeel Kamer; 

• 28760-104 Motie van de leden Tielen en Kwint - Verzoekt de regering om opnieuw in 

gesprek te gaan met gemeenten en gezamenlijk de overbodige bureaucratie uit de plannen 

tegen laaggeletterdheid te snijden en de Kamer voor het einde van dit kalenderjaar hierover 

te informeren. Oordeel Kamer (mits er ruimte is om betere balans te vinden in wens tot 

monitoring) 

Over de moties wordt op dinsdag 29 september gestemd.  

[met dank aan Jos Stuart, gemeente Rotterdam] 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38c2441d-b92f-4802-b361-0bb8f0246de4&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kuik.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=337adc96-0b15-43c7-a08c-aa3974e79e5c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Tielen%20en%20Kwint.pdf
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Stemmingen 

22 september  

 

Mobiliteitsfonds 

Alleen de PVV heeft tegen de bijbehorende wet gestemd, twee amendementen zijn aangenomen: 

• Amendement van het lid Van der Graaf c.s. 35426-21 t.v.v. nr. 13 over bereikbaarheid 

d.m.v. veilige innovatieve en duurzame mobiliteit 

• Amendement van de leden Stoffer en Van der Graaf 35426-12 t.v.v. nr. 9 over de veiligheid 

van infrastructuur 

 

Moties 

• Motie van het lid Laçin over een nadrukkelijke plek voor de infrastructuur voor fietsers en 

voetgangers bij het gebiedsgericht werken  

• Motie van de leden Schonis en Van der Graaf over up-to-date maken van de NMCA  

• Motie van de leden Schonis en Postma over een gebiedscoördinator aanstellen bij nieuwe 

infrastructurele projecten 

 

 

Wet toeristische verhuur van woonruimte 

Deze wet is met algemene stemmen aangenomen. 

 

Amendementen 

• Gewijzigd amendement van de leden Koerhuis en Beckerman 35353-17 t.v.v. nr. 15 over 

aanwijzing aanpak overlast verhuurders niet toeristische verhuur 

• Nader gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Koerhuis 35353-22 t.v.v. nr. 18 

over verhuurverbod en publicatieverbod na herhaalde schending huisvestingsverordening 

• Gewijzigd amendement van de leden Smeulders en Koerhuis 35353-27 t.v.v. nr. 16 over 

verplichte vermelding registratienummer door dienstverleners die aanbiedingen voor 

toeristische verhuur adverteren 

• Amendement van het lid Nijboer 35353-20 over informatieplicht voor platforms  

• Amendement van de leden Beckerman en Koerhuis 35353-23 t.v.v. nr. 19 over 

verhuurverbod na herhaalde schending huisvestingsverordening 

• Gewijzigd amendement van de leden Koerhuis en Beckerman 35353-12 t.v.v. nr. 10 over 

verhogen boete niet registreren toeristische verhuur of schenden meldplicht 

 

Moties 

• Motie van het lid Koerhuis c.s. over het ook aan de Huurcommissie voorleggen van 

geschillen over onterechte bemiddelingskosten bij toeristische verhuur  

• Motie van het lid Van Eijs over een onderzoek naar het potentieel prijsopdrijvende effect 

van toeristische verhuur  

• Motie van het lid Terpstra over deelplatforms die verhuur van woonruimten faciliteren 

medeaansprakelijk stellen  

• Motie van het lid Smeulders over een Europese inzet op aanpassing van regels voor 

verhuur via platforms 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16654&did=2020D36063
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16654&did=2020D36063
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16654&did=2020D36063
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16654&did=2020D36063
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16028&did=2020D34602
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16028&did=2020D34602
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16104&did=2020D34725
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16104&did=2020D34725
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16104&did=2020D34725
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16105&did=2020D34726
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16105&did=2020D34726
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16106&did=2020D34727
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16106&did=2020D34727
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16106&did=2020D34727
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16106&did=2020D34727
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15663&did=2020D33841
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15663&did=2020D33841
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15682&did=2020D33889
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15682&did=2020D33889
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15734&did=2020D33984
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15734&did=2020D33984
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15734&did=2020D33984
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15679&did=2020D33885
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15679&did=2020D33885
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15684&did=2020D33894
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15684&did=2020D33894
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15684&did=2020D33894
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15313&did=2020D33068
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15313&did=2020D33068
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15313&did=2020D33068
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15313&did=2020D33068
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15749&did=2020D34023
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15749&did=2020D34023
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15749&did=2020D34023
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15751&did=2020D34025
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15751&did=2020D34025
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15751&did=2020D34025
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15753&did=2020D34027
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15753&did=2020D34027
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15753&did=2020D34027
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15756&did=2020D34030
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15756&did=2020D34030
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15756&did=2020D34030
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Moties ingediend bij het VSO Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit 

bouwwerken leefomgeving 

• Motie van het lid Van Eijs over een nulmeting en jaarlijkse monitoring van de effecten van 

de verplichte installatie van rookmelders 

 

 

Moties ingediend bij het VSO Aanpassing methodiek voor het bepalen van de 

energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels 

• Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over voorlopig niet overstappen op een nieuw 

energielabel t.v.v. 30196-720 

• Motie van het lid Terpstra over de kosten van de nieuwe methode in andere EU-landen in 

kaart brengen 

• Motie van het lid Smeulders over de huurprijsontwikkeling van kleine huurwoningen 

periodiek monitoren  

• Motie van het lid Van Eijs over het monitoren van de effecten van het nieuwe energielabel  

• Motie van het lid Van Eijs over voldoende goed opgeleide adviseurs 

 

 

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel 

in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van 

bepalingen inzake het correctief referendum (35129) 

• Amendement van het lid  Sneller over internationale verdragen uitzonderen van 

referendabiliteit. Aangenomen. 

• Gewijzigd amendement van het lid  Van der Graaf 35129-14 t.v.v. nr. 11 over een 

uitkomstdrempel. Aangenomen. 

• Gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. 35129-15 t.v.v. nr. 12 over 

facultatieve bindende correctieve referenda voor provincies en gemeenten. Aangenomen 

met 98 stemmen voor (VVD, CDA, D66, GL, CU, 50+, Denk, SGP). 

• Nader gewijzigd amendement van het lid Özütok 35129-16 t.v.v. nr. 13 over een facultatief 

bindend correctief referendum voor waterschappen. Aangenomen. 

• Wetsvoorstel: aangenomen met 93 stemmen voor (PVV, D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD, 

50+, FvD, Krol, Van Haga, Van Kooten-Arissen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15849&did=2020D34229
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15849&did=2020D34229
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15847&did=2020D34227
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15847&did=2020D34227
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15847&did=2020D34227
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15841&did=2020D34221
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15841&did=2020D34221
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15841&did=2020D34221
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15843&did=2020D34223
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15843&did=2020D34223
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15843&did=2020D34223
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15844&did=2020D34224
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15844&did=2020D34224
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15845&did=2020D34225
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15845&did=2020D34225
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15369&did=2020D33232
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16833&did=2020D36515
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16834&did=2020D36517
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16836&did=2020D36521
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Parlementaire agenda de komende weken1 

Datum Onderwerp Soort 

overleg 

29-9-2020 Dierenwelzijn buiten de veehouderij AO 

29-9-2020 Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar 

jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 

SO 

30-9-2020 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over advies 'De bodem 

bereikt?!' 

TB 

30-9-2020 Inzet van burgerinformanten en criminele burgerinfiltranten TB 

30-9-2020 Zeden TB 

1-10-2020 Landbouw, Klimaat en Voedsel AO 

1-10-2020 Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband 

met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van 

aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet 

bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (TK-35546) 

In 

1-10-2020 Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van 

winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522) 

In 

1-10-2020 Van coronacrisis naar duurzaam herstel door PBL TB 

1-10-2020 Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van 

politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke 

ambtsdragers) (TK 35530) 

In 

5-10-2020 Technische briefing Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen 

(commissie Bos) over het rapport thuiswonende ouderen (TK 31765-511) 

TB 

6-10-2020 Zeden AO 

7-10-2020 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen AO 

7-10-2020 Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages AO 

7-10-2020 Algemene Rekenkamer - cybersecurity TB 

7-10-2020 Beleid en normering PFAS door RIVM TB 

8-10-2020 Duurzaam vervoer AO 

8-10-2020 Klimaatakkoord gebouwde omgeving AO 

8-10-2020 Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging AO 

8-10-2020 Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021  In 

 
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/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02204
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03623
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03623
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03137
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03137
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01388
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03358
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02182
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03625
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03625
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03625
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03625
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03625
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03706
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03706
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03723
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03585
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03585
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03585
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03968
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03968
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03402
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03846
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03519
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00846
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03810
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02495
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02112
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03275
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03591
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8-10-2020 Verkeersveiligheid met minister IenW AO 

13-10-2020 Bedrijfslevenbeleid AO 

14-10-2020 Arbeidsmigratie AO 

14-10-2020 Toezicht en handhaving AO 

14-10-2020 Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / 

Fokuswonen (Minister van VWS) 

AO 

14-10-2020 Biomassa RTG 

14-10-2020 Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit) RTG 

15-10-2020 Leefomgeving AO 

15-10-2020 Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid AO 

15-10-2020 Politie AO 

15-10-2020 Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en 

schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” (35563) 

SO 

15-10-2020 Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek 

"Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van 

aanvragers van kinderopvangtoeslag.” 

Ges 

28-10-2020 Klimaat en Energie AO 

28-10-2020 Omgevingswet AO 

28-10-2020 Desinformatie en digitale inmenging AO 

28-10-2020 Slachtofferbeleid AO 

29-10-2020 Georganiseerde criminaliteit/ondermijning AO 

29-10-2020 Dieren in de veehouderij AO 

29-10-2020 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere 

wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van 

gemeenschappelijke regelingen (TK 35513) 

In 

2-11-2020 Gewasbeschermingsmiddelen AO 

3-11-2020 Beleidskader Inclusieve Mobiliteit Pet 

3-11-2020 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over studie ‘Lerende evaluatie van 

het Natuurpact 2020. Gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie 

en maatschappij’ 

TB 

4-11-2020 Openbaar vervoer en taxi AO 

9-11-2020 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in 

verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256) 

WO 

11-11-2020 Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo (minister van 

VWS) 

AO 

12-11-2020 Verkeersveiligheid met minister JenV AO 

16-11-2020 Passend Onderwijs NO 

18-11-2020 Regeldruk AO 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03798
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02221
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03038
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00265
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03282
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03282
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03564
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03566
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01034
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03283
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03126
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04072
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04072
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03813
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03813
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03813
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03273
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03370
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02405
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01849
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03401
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00269
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03586
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03586
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03586
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00284
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03241
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03176
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03176
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03176
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03061
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03266
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03266
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01849
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01849
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03800
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03048
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05234
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18-11-2020 Medisch zorglandschap/Juiste zorg op de juiste plek/ eigen bijdragen in de 

zorg/ ziekenhuisfaillissementen (Minister voor Medische Zorg/minister van 

VWS) 

AO 

19-11-2020 GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag 

/ Maatschappelijke opvang / suïcidepreventie (+ evt. Maatschappelijke 

Diensttijd toevoegen, ter bespreking in pv 9 september) (staatssecretaris 

VWS) 

AO 

23-11-2020 Jeugd /Kindermishandeling/Huiselijk geweld / (AO Jongeren met chronische 

en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden (Minister VWS, 

WGO ihkv begroting) 

WO 

24-11-2020 Externe veiligheid AO 

26-11-2020 Klimaat en energie AO 

1-12-2020 Marktwerking en mededinging AO 

2-12-2020 Circulaire economie AO 

3-12-2020 Preventie (medische, leefstijl, en infectiepreventie)  + (evt. 

verslavingszorg/drugsbeleid, ter bespreking in pv 9 september) 

(Staatssecretaris VWS) 

AO 

7-12-2020 Stikstofproblematiek AO 

9-12-2020 Bouwen AO 

9-12-20202 Cybersecurity AO 

10-12-2020 Digitalisering AO 

10-12-2020 Innovatie AO 

10-12-2020 Verkeersveiligheid AO 

10-12-2020 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering AO 

 

 
Lange termijn plenaire vergadering 

 

29 september – 1 oktober (week 40) 

• Algemene Financiële Beschouwingen 

• Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist– Naar 

meer parlementaire grip op digitalisering” (35 229, nr. 9) 

• VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500) 

• VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872, nr. 247) 

 

6 – 8 oktober (week 41) 

• 35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het 

verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen 

(uitvoeren breed offensief)) 

• VAO Natuur (AO d.d. 22/06) 

• (35 397) Wetsvoorstel Van den Bosch en Van der Molen vervallen verplicht voorzitterschap 

raadsleden raadscommissies 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03286
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03286
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03286
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00497
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00497
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00497
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00497
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03287
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03287
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03287
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03693
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03339
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01631
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01808
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03289
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03289
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03289
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03097
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02984
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01998
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03374
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02220
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03279
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00314
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13 – 15 oktober (week 42) 

• Begroting Binnenlandse Zaken 

• Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

20 – 22 oktober (week 43) 

• Herfstreces 

 

27 – 29 oktober (week 44) 

• Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

• Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

• (35 261) Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 

• WGO Belastingplan 2021 (ma. 26 oktober) 

 

3 – 5 november (week 45) 

• Begroting Economische Zaken en Klimaat 

• WGO Belastingplan 2021 (ma. 2 november) 

 

10 – 12 november (week 46) 

• Belastingplan (incl. stemmingen) 

• WGO Onderdeel Wonen Begroting Binnenlandse Zaken (BZK) (ma. 9 november) 

• WGO Onderdeel Sport en Bewegen Begroting VWS (ma. 9 november) 

• WGO Onderdeel Water Begroting I&W (woe. 11 november) 

• WGO Integratie en Maatschappelijke Samenhang (do. 12 november) 

 

17 – 19 november (week 47) 

• Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

• Begroting Infrastructuur en Waterstaat 

 

24 – 26 november (week 48) 

• Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

• Begroting Justitie en Veiligheid 

• WGO Onderdeel Cultuur OCW-begroting (ma. 23 november) 

• WGO Onderdeel Jeugd, Kindermishandeling, Jongeren met beperkingen en 

ontwikkelingsachterstanden van de Begroting VWS (ma. 23 november) 

 

1 – 3 december (week 49) 

• WGO Onderdeel Media en Mediawet OC&W-begroting (ma. 30 november) 

• Stemmingen over alle begrotingen 

 

8 – 10 december (week 50) 

--- 

 

15 – 17 december (week 51) 

• (35 298) Wet versterking decentrale rekenkamers 
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Week 52 – week 1 

• Kerstreces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk, Richard van Vliet en Jesse de Jong 

Brussel: Team Europa 


