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Voor de directieraad 

VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben de Tweedekamercommissie EZK verzocht voor hen 

een briefing te organiseren over het RES proces en de oplevering. Dat verzoek is gehoneerd en 

wordt georgasniseerd op 30 juni of 1 juli. Een kleine week daarna volgt het debat daarover 

 

 

 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid: prenataal huisbezoek 

De Kamer debatteerde op donderdag 10 juni met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) over 

de invoering van een prenataal huisbezoek voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. 

Armoede, psychische problemen, verslaving. Als een zwangere vrouw daarmee worstelt, kan dit 

invloed hebben op de gezondheid van het ongeboren kind en gevolgen hebben voor het latere 

leven. Een prenataal huisbezoek kan eraan bijdragen dat risico's voor het kind tijdig in beeld 

komen, zegt Blokhuis. Veel gemeenten bieden al zo'n bezoek aan, maar nu wordt het verplicht én 

wordt het geld ervoor geregeld, zegt de staatssecretaris. 

De VNG is in de voorbereiding van het wetsvoorstel geconsulteerd en haar reactie is opgenomen in 

de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel (pag.9): De VNG constateert dat er bestuurlijk 

draagvlak bij gemeenten is voor de beoogde wetswijziging. 

Tweede Kamer 
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Uitvoering 

De plannen kunnen echt verschil maken, maar er is nog veel onduidelijk over de uitvoering, zegt 

Paulusma (D66). Weten alle partijen wat er van hen wordt verwacht? En op welke manier zijn de 

ervaringen van zwangere vrouwen zelf meegenomen? De wet gaat in per 1 januari 2022, dus er is 

nog voldoende tijd om mensen voor te bereiden, zegt Blokhuis. Er is via de Patiëntenfederatie en 

verschillende raden advies gevraagd aan zwangere vrouwen zelf. 

Hoe wordt voorkomen dat verschillende instanties hetzelfde gaan doen, vraagt Westerveld 

(GroenLinks). Welke zorgverlener is verantwoordelijk voor de coördinatie? En wie betaalt de 

vervolgstappen, als die nodig zijn? De verpleegkundigen hebben een sleutelrol, zegt de 

staatssecretaris. Die geven de zwangere vrouw het advies tot zo'n gesprek. Vervolgens gaat de 

jeugdverpleegkundige samen met haar inventariseren welke hulp noodzakelijk is. 

 

Budget 

Van den Berg (CDA) vraagt zich af of er genoeg geld is voor de plannen. Gemeenten krijgen er de 

komende vier jaar jaarlijks 5,3 miljoen voor. Maar dat bedrag is volgens de VNG volstrekt 

onvoldoende, zegt zij. Blokhuis wil daarover het gesprek aangaan, maar wijst erop dat de 

gemeenten akkoord zijn gegaan met het bedrag per huisbezoek. Hij gaat ervan uit dat de overige 

kosten gedekt worden door de gemeentelijke begroting voor de jeugdgezondheidszorg. 

Een evaluatie kan helpen om erachter te komen of het bedrag voor gemeenten voldoende is, zegt 

De Vries (VVD). Zij wil een evaluatie na vier jaar met een tussenevaluatie na twee jaar. De 

staatssecretaris heeft daar geen bezwaar tegen. 

 

Vrijwilligheid 

Veel woordvoerders benadrukken dat zo'n huisbezoek vrijwillig moet zijn. De staatssecretaris is het 

daarmee eens. Bij dak- en thuisloosheid en verslaving begrijpt iedereen dat iemand ondersteuning 

nodig heeft, zegt Agema (PVV). Maar de overige risicofactoren die de wet noemt, zoals leefstijl, zijn 

vaak stuitend en stigmatiserend, meent zij. "Als je te dik bent, is dat bij wijze van spreken al een 

risicofactor." 

Natuurlijk moet je zo'n huisbezoek niet bij mensen door de strot duwen, zegt de staatssecretaris. Hij 

benadrukt dat het gaat om een plicht voor gemeenten, niet voor gezinnen. 

 

Kwetsbare situatie 

Een huisbezoek wordt aangeboden bij een kwetsbare situatie. Maar wat is een kwetsbare situatie 

en wie bepaalt dat? Veel partijen vinden de huidige definitie te breed. Van der Staaij (SGP) vraagt 

hoe wordt voorkomen dat vrouwen en kinderen onterecht als kwetsbaar worden aangemerkt en 

daarmee een etiket krijgen dat hen blijft achtervolgen. 

Professionals bepalen zelf wat een kwetsbare situatie is, zegt Blokhuis. Dat staat in een 

handreiking die op 1 september klaar is. Maatwerk is leidend. Daarbij wordt niet alleen naar 

risicofactoren gekeken, maar ook naar beschermende factoren, zoals veerkracht en een goed 

sociaal netwerk. "Wij willen niet dat gezinnen van hulp verstoken blijven." De handreiking hiervoor 

die door professionals wordt gemaakt, wordt aan de Kamer toegestuurd. 

 

Amendementen en Moties 

Amendementen 

Er zijn drie amendementen ingediend: 
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• Amendement van het lid Aukje de Vries 35593-9 over een evaluatiebepaling. Oordeel 

Kamer. Blokhuis gaat in gesprek met VNG; 

• Amendement van het lid Van der Staaij c.s. 35593-11 t.v.v. nr. 8 over het benadrukken van 

vrijwilligheid in te wettekst bij prenataal huisbezoek. Oordeel Kamer; 

• Amendement van het lid Van den Berg c.s. 35593-12 t.v.v. nr. 10 over het nader duiden 

van het begrip kwetsbaarheid. Oordeel Kamer. 

 

Moties 

Er is één motie ingediend: 

• Motie van het lid Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot 

aan het primair onderwijs. Oordeel Kamer. 

De Kamer stemt op 22 juni over de amendementen, het wetsvoorstel en de ingediende moties. 

[www.tweedekamer.nl]  

Wijziging van de Wet basisregistratie personen 

Donderdag 10 juni debatteerde de Kamer met staatssecretaris Knops over de Wijziging van de Wet 

basisregistratie personen (35648). In deze wijziging wordt een aantal zaken geregeld:  

• beperken van de persoonlijke verschijningsplicht van ingezetenen die op één adres wonen 

bij aangifte van vertrek naar het buitenland; 

• ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres; 

• uitbreiden van de mogelijkheden tot registratie van levenloos geboren kinderen en de 

registratie van kinderen die voor inschrijving zijn overleden, ook voor Caribisch Nederland; 

• verstrekken van gegevens aan autoriteiten in het Caribische deel van het Koninkrijk. 

In de wet wordt ook een experimenteerartikel geïntroduceerd, waarmee op kleine schaal, 

gecontroleerd, innovaties van het BRP uitgeprobeerd kunnen worden. Bij succes kan de wet 

gewijzigd worden om de innovatie permanent te maken. Er namen vijf woordvoerders aan het debat 

deel: Rajkowski (VVD), Van Ginneken (D66), Ceder (CU), Kathmann (PvdA) en Inge van Dijk 

(CDA). 

 

Al deze voorstellen konden grotendeel rekenen op steun van de Kamer. Het debat spitste zich toe 

op de briefadressen voor dak- en thuislozen en op de registratie voor arbeidsmigranten. Voor 

gemeenten was een kort voor het debat ingediend amendement van VVD, D66 en CDA over een 

melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres relevant. Bij aanname zou dat 

voor forse uitvoeringslasten bij gemeenten zorgen. 

 

Briefadres 

Veel gemeenten verstrekken nu al briefadressen aan dak- en thuislozen. In het wetsvoorstel wordt 

dat een verplichting voor gemeenten. Een briefadres is een lijntje voor een dakloze met de 

gemeente, zodat hij o.a. gebruik kan maken van sociale voorzieningen. Het voorstel kreeg brede 

steun. Vooral Ceder besteedde veel aandacht aan de vraag wat er moet gebeuren als gemeenten 

weigeren iemand in te schrijven omdat onduidelijk is of de persoon wel in die gemeente verblijft. 

Kathmann steunt de verplichte registratie maar voegt er aan toe dat gemeenten daar wel voldoende 

geld voor moeten krijgen. 

Volgens staatssecretaris Knops moet een gemeente handelen als ze weten dat er iemand zonder 

verblijfplaats in de gemeente is. De gemeente kan bijvoorbeeld signalen krijgen van 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z10414&did=2021D22784
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z10483&did=2021D22907
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z10488&did=2021D22920
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10489&did=2021D22932
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z10502&did=2021D22958
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maatschappelijke organisaties of woningbouwcorporaties. Hij zegt Van Ginneken toe bij gemeenten 

te propageren dat zij op dit punt actief met dit soort organisaties communiceren.  

Ceder maakte als enige gebruik van de tweede termijn om door te praten over de registratie van 

daklozen. Hij ziet een ‘repressieve prikkel’ waarin diverse gemeenten weigeren een dakloze in te 

schrijven omdat ze, al verwijzend naar elkaar, geen trek hebben de kosten die voortvloeien uit zo’n 

inschrijving (bijv. een bijstandsuitkering of een schuldsaneringstraject) te dragen. Hij dient daarom 

een motie in om op korte termijn een experiment te starten met als doel dat dak- en thuislozen een 

briefadres kunnen krijgen, waar ze ook in Nederland verblijven. Knops ontraadt de motie, omdat 

een dakloze altijd bezwaar kan maken tegen een afwijzing en omdat gemeenten door af te wijzen 

tegen de wet handelen. Dat heeft gevolgen bij de bestuursrechter. Dat lost niets op, aldus Ceder, 

omdat een rechtszaak al snel meer als een jaar duurt. Na een toezegging van Knops dat hij met 

gemeenten zal overleggen over de vraag welke gemeente ‘aan de bak’ moet om te voorkomen dat 

ze naar elkaar blijven wijzen, waarbij ook Valente [de belangenbehartigingsorganisatie voor dak- en 

thuislozen, red.] wordt betrokken, zal Ceder nadenken over aanhouden van zijn motie. 

 

Arbeidsmigranten 

Staatssecretaris Knops licht het experimenteerartikel zoals dat nu wordt geïntroduceerd toe. Het 

past in zijn aanpak om vernieuwingen kleinschalig uit te proberen. Die experimenten zijn met 

waarborgen omkleed, van belang omdat het om persoonsgegevens gaat. Hij memoreert dat 

gemeenten het artikel ook willen en benadrukt dat de BRP weliswaar zijn verantwoordelijkheid is, 

maar dat het belangrijk is dat partners die bij de uitvoering zijn betrokken, hij noemt de 

belastingdienst en gemeenten, mee kunnen praten. Een experiment kan vier jaar duren. Dat lijkt 

lang, maar dat valt mee als je bedenkt dat in die termijn moet worden opgestart, gegevens worden 

verzameld, moet worden bijgestuurd en geëvalueerd. Als wetswijziging nodig is moet die aanhangig 

zijn gemaakt voor het einde van het experiment. Het kan ook korter, die mogelijkheid wordt 

geboden in de nog voor te hangen AMvB. 

 

Een voorbeeld van een experiment is dat met de registratie van arbeidsmigranten dat op korte 

termijn zal beginnen. Rajkowski heeft een amendement ingediend, mede ondertekend door CDA, 

SP, PvdA, GL, Den Haan en D66, met als strekking dat de contactgegevens en tijdelijke 

verblijfplaatsen van niet-ingezetenen in de Basisregistratie Personen (BRP) moeten worden 

opgenomen, met als doel dat gemeenten en inspectie SZW over deze gegevens kunnen 

beschikken. Aanleiding voor het amendement zijn de recente incidenten met arbeidsmigranten in 

Linne (L) en Den Haag.  

Knops heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen het amendement. Het voordeel van de route via 

een experiment is dat het de mogelijkheid geeft van finetuning, ervaring opdoen, bijsturen en 

uitrollen. De route via het amendement is ook niet sneller, maar al met al laat hij het oordeel aan de 

Kamer. 

Bij aanname zou de belangrijkste wens van gemeenten, registratie van arbeidsmigranten in de 

gemeenten waar zij verblijven, prominent geuit door de VNG bij het debat over de adviezen van de 

Commissie Roemer over Arbeidsmigranten, gehonoreerd zijn. 

 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10512&did=2021D22991
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z10498&did=2021D22953
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Melding aan andere bewoners 

Kort voor aanvang van het debat dienden VVD, D66 en CDA een amendement in over een melding 

aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres. De VNG heeft grote bezwaren tegen dit 

amendement en heeft de indieners daarvan op de hoogte gesteld. Het amendement is feitelijk 

overbodig, omdat veel gemeenten nu al een brief sturen naar degene die verhuisd is met de 

mededeling dat de verhuizing is verwerkt in de BRP. De voorgestelde werkwijze zal de 

bureaucratische en administratieve last fors vergroten, er is geen dekking voorzien voor de extra 

kosten en er zijn zorgen over de privacy van de huidige bewoners wanneer zij mogelijk ten onrechte 

persoonsgegevens ontvangen van de nieuwe bewoner. 

Ook Knops had moeite met het amendement, o.a. omdat gemeenten niet betrokken waren en 

omdat die hebben aangegeven grote bedenkingen te hebben. Hij ziet ook dat het amendement kan 

leiden tot grote uitvoeringslasten. Als voorbeeld noemt hij studentensteden, waar veel studenten 

verhuizen en waarbij iedere keer een melding door de gemeente aan de andere bewoners op een 

adres moet worden gegeven. Knops is wel bereid met gemeenten te overleggen hoe dubbele 

inschrijving voorkomen kan worden en ziet mogelijkheden onder het experimenteerartikel. Het 

amendement ontraadt hij. 

Rajkowski vindt het voorstel van een experiment interessant. Ze zal met de mede-indieners 

overleggen over intrekken van het amendement.  

 

Amendementen en Motie 

Amendementen 

• Amendement van het lid Ceder 35648-9 over het niet langer toestaan van het schrappen 

van de afstammingsgegevens op verzoek van adoptiefouders 

• Amendement van het lid Rajkowski c.s. 35648-12 t.v.v. nr. 10 over het in de basisregistratie 

personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen 

• Amendement van het lid Rajkowski c.s. 35648-13 t.v.v. nr. 11 over een melding aan de 

andere bewoners bij inschrijving op een woonadres. 

 

Motie 

• Motie van het lid Ceder over een experiment starten met een briefadres voor mensen 

zonder vaste woon- of verblijfplaats. Aanhouden anders ontraden. 

Op dinsdag 15 juni zal over het wetsvoorstel, de amendementen en de motie worden gestemd. 

Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag 

Bij de plenaire afronding van het debat over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op dinsdag 9 

juni werden 17 moties ingediend die hier zijn te vinden. De volgende zijn voor gemeenten van 

belang: 

• 827 Motie van het lid Alkaya over een versnelde uitrol van de pilots om gedupeerden 

binnen één dag op één plek te beoordelen. Ontraden; 

• 828 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over langetermijnplanningen voor een zo snel 

mogelijke behandeling van de aanmeldingen. Oordeel Kamer; 

• 829 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een uitvoerbare en juridisch houdbare brede 

schuldenaanpak als eerste prioriteit. Oordeel Kamer; 

• 830 Motie van het lid Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-

integratie op de arbeidsmarkt. Oordeel Kamer; 
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• 831 Motie van het lid Kat c.s. over onderzoek naar ondersteuning van ouders bij wonen, 

werk, financiën, zorg en gezin. Oordeel Kamer; 

• 832 Motie van het lid Snels c.s. over een forfaitaire tegemoetkoming voor ouders die nu niet 

in aanmerking komen voor de Catshuisregeling. Oordeel Kamer; 

• 834 Motie van het lid Grinwis c.s. over de compensatie van nagekomen schulden. Oordeel 

Kamer; 

• 835 Motie van het lid Idsinga c.s. over voorleggen wat nodig is om de hersteloperatie 

structureel op te schalen. Oordeel Kamer; 

• 836 Motie van het lid Edgar Mulder over onmiddellijk beginnen met het inventariseren van 

private schulden van gedupeerde ouders. Ontraden; 

• 843 Motie van de leden Van Raan en Simons over het proces van heling centraal stellen. 

Oordeel Kamer. 

Over de moties wordt op dinsdag 15 juni gestemd. 

Duurzaam vervoer 

De opkomst was niet onaardig bij het commissiedebat over duurzaam vervoer met staatssecretaris 

Van Veldhoven; zeven partijen waren vertegenwoordigd. Er werd gesproken over het 

Klimaatakkoord, stadslogistiek en elektrische voertuigen (inclusief de laadinfrastructuur). Na afloop 

werd een tweeminutendebat aangevraagd door de PvdA. Dat zal in de week van 22 juni 

plaatsvinden. 

 

Klimaatakkoord 

Alle aanwezige partijen zijn het erover eens dat duurzame mobiliteit een belangrijke bijdrage levert 

voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. De aangescherpte doelen vergen een extra 

inspanning in de mobiliteitssector. Er wordt gevraagd hoe ver ‘we’ zijn met de doelstelling. “Komen 

we in de buurt met de maatregelen,” zo vraagt Thijssen (PvdA) die collega De Hoop vervangt. 

Thijssen is klimaat-woordvoerder en is in zijn element. Het kabinet is wel demissionair, maar het 

klimaat niet, zo stelt hij. Er moeten additionele maatregelen komen om de 49% CO2-reductie te 

kunnen halen. Daarbij kijkt hij verder dan alleen mobiliteit. Deze ambities van de PvdA mondden uit 

in het verzoek van Thijssen om een tweeminutendebat aan te vragen. 

 

Ook Van Raan (PvdD) roept herhaaldelijk op om meer maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot 

te beperken. De doelen uit het Klimaatakkoord zijn wat hem betreft niet genoeg; we moeten zo veel 

mogelijk doen. Van Veldhoven verwijst de oproep van PvdA en PvdD naar een nieuw kabinet; het 

huidige kabinet heeft volgens haar absoluut het maximale gedaan. Daarbij noemt ze de 

maatregelen als ‘mijden en spreiden’ (van verkeer) die een groot effect zal hebben. Ook in de OV-

sector zijn veel afspraken gemaakt, zoals de afspraak dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen zero 

emission zijn en vanaf 2030 al het busvervoer. Bouchallikht (GL) maakt zich zorgen om de 

doelstellingen binnen de OV-sector, omdat die sector vanwege de coronapandemie moeilijke 

keuzes moet maken. Zij vreest dat daardoor de doelstellingen niet behaald worden, maar de 

staatssecretaris maakt zich hier minder zorgen om. 

 

Regionale Mobiliteitsplannen 

Bouchallikht ziet ook de grote opgave van het Klimaatakkoord en is bereid om meer te doen. De 

regionale mobiliteitsplannen spelen volgens haar een belangrijke rol, maar, zo herhaalt ze het VNG-

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10227&did=2021D22433
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10228&did=2021D22434
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10230&did=2021D22436
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10231&did=2021D22437
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10232&did=2021D22439
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10240&did=2021D22448
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standpunt, de regio’s hebben behoefte aan meer landelijke regie. Pas twee regio’s hebben een 

mobiliteitsplan opgesteld en hulp is nodig. Hoe gaat de staatssecretaris deze hulp vormgeven, luidt 

de vraag. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de afspraak uit het Klimaatakkoord om ook een nationaal 

mobiliteitsplan (NMP) op te stellen niet wordt nagekomen. Bouchallikht wil dat de staatssecretaris 

toezegt dat er wel een NMP komt. 

 

Daar wil staatssecretaris Van Veldhoven niet aan. Zij stelt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de 

regio’s, zoals ook is afgesproken in het Klimaatakkoord. Van Veldhoven erkent dat de regio’s 

ondersteuning kunnen gebruiken. Die ondersteuning wordt ook geboden in de vorm van capaciteit 

en kennis. Er is samenhang met maatregelen van de rest van het Klimaatakkoord. Ze kijkt met IPO 

en VNG hoe de ondersteuning en samenhang kan worden verzorgd. “Dat kunnen we niet vanuit 

Den Haag doen.” 

 

In de tweede termijn uit Bouchallikht haar zorgen over de beantwoording van de staatssecretaris. 

De VNG geeft aan behoefte te hebben aan meer inzet van het rijk. Ze verwijst naar het onderzoek 

van Natuur & Milieu en het CROW. “Houd u aan het rapport,” is haar oproep aan de 

staatssecretaris. Alleen met regionale inzet halen we het niet. 

Van Veldhoven zegt tot slot toe om het rapport goed te bekijken en de conclusies die ze daaruit 

trekt te delen met de Kamer en het gesprek met de regio’s te gebruiken om te kijken waar de 

zorgen zitten. Ze erkent dat coördinatie heel belangrijk is. 

Saillant detail is dat de staatssecretaris bij een vraag over de vrachtwagenheffing wel het volgende 

zegt: “we moeten zorgen dat we afspraken die we gemaakt hebben in het Klimaatakkoord 

nakomen, ook vanuit de kant van de overheid.” 

 

Hagen (D66) haalt het aandeel van de Klimaatakkoord-doelstellingen waar werkgevers voor 

verantwoordelijk zijn nog aan. Zij vreest dat er vertraging optreedt door het uitstel van de 

Omgevingswet. De staatssecretaris erkent dat de normerende regeling uit het Klimaatakkoord 

vertraging oploopt. De ingangsdatum van de regeling schuif op. De extra tijd voor implementatie 

kan de staatssecretaris goed gebruiken, omdat er goede aansluiting moet zijn op de praktijk van 

werkgevers. 

 

Stadslogistiek 

De zero emission-zones (ZE-zones) baren enkele fracties zorgen. Bontenbal (CDA) ziet dat 

gemeenten weinig uitvoeringscapaciteit hebben om deze zones in te richten; ze zijn niet actief bezig 

met laadinfrastructuur voor duurzame transport. Hij wil dat de staatssecretaris de patstelling bij 

gemeenten gaat doorbreken. Peter de Groot (VVD) kijkt uit naar het LEV-kader, dat nodig is voor 

de verduurzaming in de stadslogistiek. Hij vreest voor onwerkbare situaties voor vrachtwagens bij 

ZE-zones en wil harmonisatie. Er is daarnaast een regeling voor het mkb om elektrische 

bestelbussen aan te schaffen, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt.  

 

Bouchallikht vraagt naar de voortgang van de inrichting van ZE-zones. “Kan de staatssecretaris wel 

garanderen dat er in de zomer 30 ZE-zones zijn ingericht door gemeenten?” Ze vraagt zich af of er 

voldoende gebeurt om gemeenten en ondernemers te ondersteunen en pleit voor een uitbreiding 

voor stads- en bakfietsen die een rol spelen in de duurzame stadslogistiek. Ook Grinwis (CU) wil 

gemeenten ondersteunen om de logistiek beter te organiseren. Hij wil af van de enorme 
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hoeveelheid scheurende bestelbusjes in onze binnensteden. Mogelijk helpen pakketkluizen bij 

hoogbouw; hij stelt voor dit standaard in het bouwbesluit op te nemen. 

 

In haar beantwoording haalt Van Veldhoven de aanpak van ZE-stadslogistiek aan; met een ijkpunt 

in 2025. Ze zet in op uniforme verkeersborden voor ZE-zones, begin juli komt er een 

wijzigingsvoorstel naar de Kamer. Samen met de logistieke sector en de VNG wordt een landelijk 

loket ingericht, zodat er voor ondernemers duidelijkheid ontstaat voor duurzame logistiek. De trage 

komst van de vrachtwagenheffing gaat mogelijk problemen opleveren, antwoordt Van Veldhoven op 

Hagen. Een deel van de opbrengst daarvan is bedoeld voor verduurzaming. Het is zaak om een 

vinger aan de pols te houden, zodat het geld op tijd beschikbaar komt voor ondernemers. 

Er is tevens een samenwerkingsproject expertpool stadslogistiek, samen met gemeenten. Tot slot 

is er een roadmap logistieke laadinfrastructuur, want “als je niet kunt laden, staat alles stil.” 

 

Elektrische voertuigen en laadinfrastructuur 

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de markt. Niet alleen in het gewone wagenpark, maar 

er zijn ook goede innovaties afkomstig uit Nederland. Verschillende fracties verwijzen naar de 

Lightyear One, die op zonne-energie rijdt. Dergelijke innovaties moeten meer steun van het rijk 

krijgen. Hagen vraagt aandacht voor het opladen van elektrische auto’s; smart charging (waarbij de 

accu van elektrische auto’s gebruikt wordt om energie op te slaan die benut kan worden op 

piekmomenten) is de toekomst. Op dit moment wordt er dubbel belasting geheven, zowel op het 

opladen als op het terugleveren. Die dubbele heffing moet verdwijnen. 

 

Het aanvragen van een laadpaal duurt veel te lang, stelt Bontenbal. Hij heeft zelf in november een 

laadpaal aangevraagd en die is er nog steeds niet. Dat is de bottleneck bij het bevorderen van 

elektrisch vervoer. Hij stelt voor om monitoring op te zetten voor de doorlooptijd van realisatie van 

laadpalen in gemeenten. Grinwis wil de beschikbaarheid van laadinfrastructuur ook graag een zetje 

geven. Wat is het grootste knelpunt, zo vraagt hij zich af. Gemeentelijke capaciteit of het vinden van 

geschikte en voldoende locaties? 

De staatssecretaris durft niet te zeggen of monitoring van de doorlooptijd van laadpalen een goed 

idee is. Ze gaat daarover nadenken en komt er op terug in de volgende brief. Ze merkt op dat er 

steeds meer wordt overgegaan op datagestuurde plaatsing van laadpalen. Als er meer elektrische 

voertuigen komen, wordt er ‘automatisch’ een laadpaal in de buurt geplaatst. Er is tevens een 

‘werkgroep Versnellen’. Ze gaat in gesprek met de regio (hoewel niet duidelijk is wat ze onder de 

regio verstaat) over de doorlooptijd; daar ligt de verantwoordelijkheid. 

Ook komt ze nog terug op de overbelasting van het elektriciteitsnet en smart charging. 

 

De Groot ziet een wildgroei aan deelmobiliteit en vraagt aandacht voor de stalling van deelscooters 

en -fietsen. Hij ziet heil in parkeerplaatsen hiervoor aan de randen van steden. Het parkeren van 

deelscooters klopt nu niet in het straatbeeld. Hij wil dat regelen en bepleit pilots. De staatssecretaris 

kaatst dit punt terug; dat is aan gemeenten. Zij hebben daar een eigen bevoegdheid en “we hebben 

het goede beleid hier in de Kamer om daar niet teveel inbreuk op te doen.” 

 

Thijssen hoopt dat de total cost of ownership van auto’s (de aankoopprijs plus gebruikerskosten) 

voortaan standaard wordt weergegeven bij de aankoop van nieuwe elektrische auto’s. Van Raan 

pleit ervoor dat het totale wagenpark moet afnemen. De cirkel ‘meer asfalt – meer auto’s – meer 

asfalt’ moet doorbroken worden. Binnen het wagenpark moet in elk geval het aandeel elektrische 
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auto’s toenemen. Hij ziet een krimp van de luchtvaart en het autovervoer voor zich, waarbij fietsen 

meer wordt gestimuleerd. Sterker nog; de totale hoeveelheid reizen moet worden teruggedrongen. 

Het baart hem zorgen dat de reistijd-tolerantie voor woon-werkverkeer is toegenomen. 

De total cost of ownership wordt gecommuniceerd bij de aanschaf van een auto, antwoordt de 

staatssecretaris. Er is tevens sprake van een modality shift. Steeds meer mensen stappen op de 

fiets, ook dankzij de coronapandemie. Met een gezamenlijke aanpak voor de fiets zorgen we ervoor 

dat mensen ook na corona de fiets blijven gebruiken. De fiets profiteert volgens de staatssecretaris 

van het Mobiliteitsfonds. De fiets is daarin een volwaardige modaliteit. 

Burgerinitiatief afschaffen hondenbelasting 

Burgerinitiatieven om iets te agenderen in de Kamer komen niet vaak voor. De eisen zijn streng. De 

initiatiefnemer ‘Stop de hondenbelasting’ had maar liefst 60 duizend handtekeningen verzameld en 

omdat er niet recent over de hondenbelasting is gedebatteerd werd het op de agenda gezet. Het 

doel van het initiatief was om gemeenten de mogelijkheid te ontnemen deze belasting te innen door 

artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen.  

 

Het debat was aangekondigd in de media als ‘Kamermeerderheid wil hondenbelasting afschaffen’.  

Dat bericht heeft de VNG ertoe bewogen een korte reactie uit te sturen vlak voor het debat met als 

lijn dat zomaar even deze belasting afschaffen gemeenten in de knel brengt en dat dit 

meegenomen moet worden bij de discussie rondom het gehele gemeentelijke belastinggebied.  

 

Peters (CDA) gaf aan dat hetzelfde bericht aanleiding was dat wethouders hem erover hebben 

gebeld en constateerde aan het eind van het debat juist dat er geen meerderheid was. 

En dat klopt. De SP, PVV, JA21, FvD, Haga en PvdD (43 zetels) waren in het debat voor 

afschaffing en wel per direct door artikel 226 te schrappen uit de Gemeentewet. Oneerlijk, 

discriminerend (op wisselende tarieven per gemeente en wel of geen belastingplicht afhankelijk 

waar je woont), ineffectief (hoge inningskosten), ouderwets (komt uit 14e eeuw tegen zwerfhonden 

met hondsdolheid), raar (waarom maar één dier), melkkoe voor gemeenten, opvullen van begroting 

want geen doelbelasting, honden uitlaten in de avond is goed voor de veiligheid op straat, waren 

een greep uit hun argumenten. De PvdD vond een geitenpaadje om de bij de minister van 

Binnenlandse zaken illegale import van honden aan te kaart te stellen. Dat hoort bij LNV.  

 

De PvdA, het CDA en PvdA willen niet tornen aan het gemeentelijk belastinggebied en al helemaal 

niet zomaar een gat slaan in gemeentelijke begrotingen. Hierover kruisten de degens van de SP en 

D66 die elkaar verwijten maakten over ongedekte amendementen van de SP die riposteerde dat zij 

altijd voor financieel gezonde gemeenten pleitten. De PvdA vond het een lokale aangelegenheid. 

Waarna het op de VVD hing. Deze fractie wil ervan af maar dan op termijn zoals bij het precario van 

leidingen, na een gesprek met ons en een onderzoek naar de gevolgen. Dat moet nog dit jaar 

worden afgerond. De SP gaat in de begrotingsbehandelingen weer een poging doen om het af te 

schaffen. 

Minister Ollongren ging mee met de tegenstanders van de afschaffing. Ze wil geen gat slaan in 

gemeentelijk begrotingen door nu even een wet aan te passen; 183 gemeenten hebben deze 

belasting, er wordt € 49 miljoen mee geïnd. Uit historisch oogpunt vindt ze het een ‘mooie 

belasting’. Dat het geen doelbelasting klopt, het is vrij besteedbaar. Al stelt ze dat het wel gebruikt 

voor rechtstreekse kosten maar niet 1 op 1.  

https://nos.nl/artikel/2384386-kamermeerderheid-voor-afschaffen-hondenbelasting
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De discussie kantelde naar de algehele financiën van gemeenten die niet passen bij de taken en 

het gemeentelijke belastinggebied waar steeds meer aan geknibbeld wordt. Vooral D66 nam het op 

voor gemeenten om het belastinggebied uit te breiden  

Ollongren gaf aan dat zij én het belastinggebied nu te beperkt vindt én dat het gemeentefonds 

onvoldoende ruimte biedt om alle taken te naar behoren te vervullen. Hiermee steunt ze geheel de 

VNG-inzet. Een groter belastinggebied is ook goed voor de lokale democratie stelt ze. De minister 

gaat niet zomaar één wet aanpassen maar wil het in samenhang bekijken met de VNG. Het rapport 

over een herziening van het gemeentelijk belastinggebied ligt al sinds mei 2020 in de Kamer. 

 

Moties ingediend tijdens het debat 

• 35569-2 Motie van het lid Smolders c.s. over het schrappen van artikel 226 van de 

Gemeentewet over hondenbelasting. Ontraden  

• 35569-3 Motie van het lid De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de 

afschaffing van de hondenbelasting. Oordeel Kamer 

Commissiedebat klimaat en energie 

Dat er een nieuwe wind waait in de Kamer op klimaat en duurzaamheid liet dit debat goed zien. 

Was eerst de PVV de enige fractie met de boodschap om te stoppen met klimaatbeleid en – 

subsidies, zijn dat met (nu aanwezige) FvD en JA21 drie fracties. Maar ook dat klimaat en energie 

stijgt op de politieke ladder van belangrijke onderwerpen. Maar liefst 15 fracties hadden zich 

aangemeld voor het debat. Dat liep stevig spaak met de tijd omdat het debat tevens was ingekort. 

De fracties gingen als een razende door hun punten heen en de nieuwe VVD staatsecretaris van 

klimaat, Dilan Yesilgöz-Zegerius kwam lang niet toe aan alle antwoorden. Vóór het volgende debat 

klimaat & energie van 7 juli zullen de ontbrekende antwoorden schriftelijk worden afgehandeld. 

 

Waar de rechtse fracties hierboven vrezen voor een geheel nieuwe wereldorde die ons naar 

beneden trekt willen de PvdA, GL, D66, SP, PvdD en met de nieuwe woordvoerder Bontenbal ook 

het CDA vooruit en dat nu leiderschap en duidelijkheid nodig is voor een robuust klimaatbeleid. De 

fossiele industrie gaat in ons land niet snel genoeg. Er liggen nu meerdere akkoorden en 

rechterlijke uitspaken dus de koers is helder, ongeacht of het kabinet demissionair is. De PvdD 

vraagt waar de brief blijft met extra Urgenda maatregelen waar berichten over zijn en wenst een 

brede aanpak met stikstof veraf van de incidentenpolitiek van de afgelopen jaren.  

 

Biomassa 

Het kabinet stopt met nieuwe subsidies op biomassacentrales. Dat steunen veel fracties maar er is 

nog veel onmin dat de huidige centrales mogen doorgaan en Vattenfall net een beschikking heeft 

gekregen voor een centrale in Diemen. De PVV ging op dit punt helemaal los. D66, Volt en GL 

vinden de ‘pauzeknop’ op subsidies geen antwoord en wenst een afbouwpad op het gebruik van 

biomassa. CDA en D66 gaan het PBL advies over dit punt daarom proberen van de controversiële 

lijst te halen.  

 

SDE++ 

Dat de SDE selecteert op de goedkoopste manier van opwekken van schone energie vinden veel 

fracties een te smalle benadering. Het gaat ook om draagvlak en maatschappelijk gewenste 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2df746b-f02a-4deb-be1b-80d75ebb8153&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smolders%20c.s.%20over%20het%20schrappen%20van%20artikel%20226%20van%20de%20Gemeentewet%20over%20hondenbelasting.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2df746b-f02a-4deb-be1b-80d75ebb8153&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smolders%20c.s.%20over%20het%20schrappen%20van%20artikel%20226%20van%20de%20Gemeentewet%20over%20hondenbelasting.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2df746b-f02a-4deb-be1b-80d75ebb8153&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smolders%20c.s.%20over%20het%20schrappen%20van%20artikel%20226%20van%20de%20Gemeentewet%20over%20hondenbelasting.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=601764e9-c8cc-417e-8166-61159f8aacf8&title=Motie%20van%20het%20lid%20De%20Kort%20over%20de%20financi%C3%ABle%20gevolgen%20voor%20gemeenten%20van%20de%20afschaffing%20van%20de%20hondenbelasting%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=601764e9-c8cc-417e-8166-61159f8aacf8&title=Motie%20van%20het%20lid%20De%20Kort%20over%20de%20financi%C3%ABle%20gevolgen%20voor%20gemeenten%20van%20de%20afschaffing%20van%20de%20hondenbelasting%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=601764e9-c8cc-417e-8166-61159f8aacf8&title=Motie%20van%20het%20lid%20De%20Kort%20over%20de%20financi%C3%ABle%20gevolgen%20voor%20gemeenten%20van%20de%20afschaffing%20van%20de%20hondenbelasting%20.pdf
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uitkomsten vinden SP, CDA en PvdA. Systeemkosten en ruimtelijke gevolgen worden geheel 

vergeten aldus het CDA. De SDE hindert volgens fracties van SGP, CU, GL en CDA ook vele 

innovatieve technieken die nu wat duurder zijn maar veel potentie hebben in de toekomst. 

Aquathermie, groen gas, waterstof en getijde-energie worden genoemd maar ook een apart 

warmteschot. Er moeten daarom schotten komen tussen deze technieken vindt de Kamer. Daar is 

al eerder een motie op aangenomen. 

De VVD vraagt aandacht voor meer maatwerk en een snellere koppeling aan de ETS prijs die nu 

hard stijgt, dat gaat nu met de jaarlijkse Klimaat en energieverkenning. Met het beschikbare geld 

kunnen dus meer projecten worden gesubsidieerd dan nu het geval is. Met GL is de VVD het eens 

dat voor maatwerk er een inventarisatie nodig is van de grootste vervuilers. Maatwerk is voor het 

CDA een individuele bindende aanpak van deze grootste uitstoters.  

.Dat de SDE wordt gevuld met de Opslag duurzame energie door inwoners en het mkb en alleen 

grote bedrijven ten goede komt zinnen de SGP en de SP niet. De verhouding is zoek en we krijgen 

er te weinig tot niets voor terug.  

Over geld gesproken, de CU wil een vlotte aanvraag voor het EU fonds RRF ten behoeve van een 

isolatieprogramma., dat geld ligt maar te verpieteren 

 

RES 

De VVD heeft veel complimenten voor het RES-proces, wel maken ze zich zorgen om de keus voor 

wind op land versus de leefkwaliteit en het gebrek aan financiële participatie van omwonenden. Dat 

moet verplicht worden. De CU vreest juist te veel focus voor zon op land in plaats van wind.  

De financiering van RES-projecten moet verlengd worden vinden PvdA, CDA, CU en GL. CU deed 

de oproep de wethouders ook te steunen in de communicatie, laat ze zien dat ze niet alleen staan.  

Het advies van Brenninkmeijer over het instellen van burgerfora wordt gedeeld door de PvdD en 

SP.  

 

Energie-infrastructuur  

Netbeheerders doen een oproep dat investering in de infrastructuur onvermijdelijk en ook zonder 

transitie nodig zijn. Het gaat de flessenhals worden van de energietransitie als we niets doen gezien 

de lange aanlooptijd vinden Volt, GL, SGP, CDA en PvdA. Het CDA hield daarbij een stevig pleidooi 

voor publieke regie en investeringen op de infrastructuur. 

 

Staatssecretaris EZK Dilan Yesilgöz-Zegerius gaat tegenwoordig over klimaat. Ze verkent ook in 

het demissionair kabinet alle opties die mogelijk zijn om stappen te zetten. Ze wil niks uitsluiten en 

ambitieus blijven en dat betekent ook durven investeren in ontwikkelingen die wellicht niet uitpakken 

zoals gehoopt. Ze wil ruimte bieden aan experimenten met waterstof, windenergie op zee is ze druk 

mee bezig. Ze gaat bekijken of de gaswet gebruikt kan worden voor waterstof. Binnen de huidige 

politieke context bekijk ze ook naar de energie infrastructuur maar echte nieuwe dingen is aan het 

nieuwe kabinet. Rond de zomer krijgt de Kamer de uitkomsten van een onderzoek naar de effecten 

van uitbreiding van de ETS. Om aan Urgenda te voldoen worden nu plannen gemaakt. Burgerfora 

Laat ze over aan het nieuwe kabinet. 

D66, de SP en de Partij voor de dieren Ik vind deze toezeggingen onvoldoende en niet getuigen 

van urgentie. Je staatssecretaris laat zich niet vermurwen en vind dit een zaak van het nieuwe 

kabinet. 
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Op biomassa kaatst de staatssecretaris de bal terug naar de Kamer. Het afbouw pad is door de 

Kamer controversieel verklaard. Maar ook Als het van de lijst komt, is er nog een politieke afweging 

nodig. Biomassa blijft de enige optie met een goede leveringszekerheid.  

Op de schotten in de SDE-regeling stelt ze dat het klimaatakkoord gebouwde omgeving daarmee 

moeilijker wordt gemaakt. Systeem kosten meenemen in projecten die is heel ingewikkeld. De SDE-

regeling wordt aangepast door technieken te verfijnen naar de behoefte van de industrie. De ETS 

prijs blijft ze uitgaan van de klimaat en energieverkenning (KEV). In de looptijd ademt het mee. Op 

een vraag van de PvdA gaat ze CCS er niet uit halen omdat het hard nodig is Voor het behalen van 

de klimaatdoelen.  

Alle andere antwoorden komen in een brief naar de Kamer.  

 

 

Dinsdag 8 juni 

 

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Energieraad 

Aangenomen: 

• Motie van het lid Erkens c.s. over kernenergie onderdeel van de taxonomie laten zijn 

 

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Telecommunicatie 

• Motie van de leden Inge van Dijk en Rajkowski over het ontsluiten van de "witte gebieden". 

Aangenomen 

 

Debat over het economische steunpakket 

Aangenomen moties 

• 35420-281 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het niet verrekenen van de minuren van 

werknemers  

• 35420-284 Motie van het lid Aartsen c.s. over het verlengen van de mogelijkheid om 

belastingbetaling uit te stellen 

• 35420-285 Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor 

alle terugbetalingen  

• 35420-286 Motie van het lid Romke de Jong c.s. over een garantiefonds voor boekhandels  

• 35420-287 Motie van de leden Romke de Jong en Aartsen over een stoppersregeling voor 

ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen  

• 35420-291 Motie van de leden Stoffer en Van Haga over gezamenlijke afspraken om de 

afbetaling van schulden te vereenvoudigen  

• 35420-294 Motie van de leden Amhaouch en Aartsen over met VNG snelle 

vergunningverlening, extra standplaatsruimte en coulance met de inning van pachtgelden 

voor kermisbedrijfhouders  

• 35420-295 Motie van de leden Amhaouch en Palland over maatwerk voor zelfstandige 

ondernemers in de grensstreek   

• 35420-296 Motie van de leden Amhaouch en Palland over verdere vermindering van de 

administratieve lasten van de NOW   

• 35420-298 Motie van de leden Grinwis en Amhaouch over bij de Belastingdienst een team 

voor schrijnende gevallen instellen  

Stemmingen 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z10377&did=2021D22704
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09541&did=2021D21053
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09628&did=2021D21255
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09628&did=2021D21255
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a4161e51-71f5-4712-a77c-ff8c73ad8151&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20c.s.%20over%20het%20verlengen%20van%20de%20mogelijkheid%20om%20belastingbetaling%20uit%20te%20stellen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a4161e51-71f5-4712-a77c-ff8c73ad8151&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20c.s.%20over%20het%20verlengen%20van%20de%20mogelijkheid%20om%20belastingbetaling%20uit%20te%20stellen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a4161e51-71f5-4712-a77c-ff8c73ad8151&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20c.s.%20over%20het%20verlengen%20van%20de%20mogelijkheid%20om%20belastingbetaling%20uit%20te%20stellen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80ee7f02-37e2-4a4c-8996-2bbfbe863619&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20over%20een%20apart%20ambtenarenteam%20met%20mandaat%20voor%20alle%20terugbetalingen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80ee7f02-37e2-4a4c-8996-2bbfbe863619&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20over%20een%20apart%20ambtenarenteam%20met%20mandaat%20voor%20alle%20terugbetalingen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80ee7f02-37e2-4a4c-8996-2bbfbe863619&title=Motie%20van%20het%20lid%20Aartsen%20over%20een%20apart%20ambtenarenteam%20met%20mandaat%20voor%20alle%20terugbetalingen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ea3a17dc-813b-4885-9589-43393d47b18c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Romke%20de%20Jong%20c.s.%20over%20een%20garantiefonds%20voor%20boekhandels%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ea3a17dc-813b-4885-9589-43393d47b18c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Romke%20de%20Jong%20c.s.%20over%20een%20garantiefonds%20voor%20boekhandels%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=667c26ba-d10b-4b45-a807-53e3a7cb2195&title=Motie%20van%20de%20leden%20Romke%20de%20Jong%20en%20Aartsen%20over%20een%20stoppersregeling%20voor%20ondernemers%20die%20hun%20bedrijf%20willen%20be%C3%ABindigen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=667c26ba-d10b-4b45-a807-53e3a7cb2195&title=Motie%20van%20de%20leden%20Romke%20de%20Jong%20en%20Aartsen%20over%20een%20stoppersregeling%20voor%20ondernemers%20die%20hun%20bedrijf%20willen%20be%C3%ABindigen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=667c26ba-d10b-4b45-a807-53e3a7cb2195&title=Motie%20van%20de%20leden%20Romke%20de%20Jong%20en%20Aartsen%20over%20een%20stoppersregeling%20voor%20ondernemers%20die%20hun%20bedrijf%20willen%20be%C3%ABindigen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c05b8c29-9fc4-4eef-8200-a64252eb1e91&title=Motie%20van%20de%20leden%20Stoffer%20en%20Van%20Haga%20over%20gezamenlijke%20afspraken%20om%20de%20afbetaling%20van%20schulden%20te%20vereenvoudigen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c05b8c29-9fc4-4eef-8200-a64252eb1e91&title=Motie%20van%20de%20leden%20Stoffer%20en%20Van%20Haga%20over%20gezamenlijke%20afspraken%20om%20de%20afbetaling%20van%20schulden%20te%20vereenvoudigen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c05b8c29-9fc4-4eef-8200-a64252eb1e91&title=Motie%20van%20de%20leden%20Stoffer%20en%20Van%20Haga%20over%20gezamenlijke%20afspraken%20om%20de%20afbetaling%20van%20schulden%20te%20vereenvoudigen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a4f561c-10a3-4517-b66b-414804ff3856&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Aartsen%20over%20snelle%20vergunningverlening%2C%20extra%20standplaatsruimte%20en%20coulance%20met%20de%20inning%20van%20pachtgelden%20voor%20kermisbedrijfhouders%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a4f561c-10a3-4517-b66b-414804ff3856&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Aartsen%20over%20snelle%20vergunningverlening%2C%20extra%20standplaatsruimte%20en%20coulance%20met%20de%20inning%20van%20pachtgelden%20voor%20kermisbedrijfhouders%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a4f561c-10a3-4517-b66b-414804ff3856&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Aartsen%20over%20snelle%20vergunningverlening%2C%20extra%20standplaatsruimte%20en%20coulance%20met%20de%20inning%20van%20pachtgelden%20voor%20kermisbedrijfhouders%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a4f561c-10a3-4517-b66b-414804ff3856&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Aartsen%20over%20snelle%20vergunningverlening%2C%20extra%20standplaatsruimte%20en%20coulance%20met%20de%20inning%20van%20pachtgelden%20voor%20kermisbedrijfhouders%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b345a3a-46bf-4754-9ba7-162e2b0a5ea7&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Palland%20over%20maatwerk%20voor%20zelfstandige%20ondernemers%20in%20de%20grensstreek.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b345a3a-46bf-4754-9ba7-162e2b0a5ea7&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Palland%20over%20maatwerk%20voor%20zelfstandige%20ondernemers%20in%20de%20grensstreek.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b345a3a-46bf-4754-9ba7-162e2b0a5ea7&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Palland%20over%20maatwerk%20voor%20zelfstandige%20ondernemers%20in%20de%20grensstreek.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1a855a94-0c8b-4505-9003-1a1b4228084d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Palland%20over%20verdere%20vermindering%20van%20de%20administratieve%20lasten%20van%20de%20NOW%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1a855a94-0c8b-4505-9003-1a1b4228084d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Palland%20over%20verdere%20vermindering%20van%20de%20administratieve%20lasten%20van%20de%20NOW%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1a855a94-0c8b-4505-9003-1a1b4228084d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Amhaouch%20en%20Palland%20over%20verdere%20vermindering%20van%20de%20administratieve%20lasten%20van%20de%20NOW%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5182861d-62c6-42cb-a5c4-31d47fb18ad9&title=Motie%20van%20de%20leden%20Grinwis%20en%20Amhaouch%20over%20bij%20de%20Belastingdienst%20een%20team%20voor%20schrijnende%20gevallen%20instellen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5182861d-62c6-42cb-a5c4-31d47fb18ad9&title=Motie%20van%20de%20leden%20Grinwis%20en%20Amhaouch%20over%20bij%20de%20Belastingdienst%20een%20team%20voor%20schrijnende%20gevallen%20instellen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5182861d-62c6-42cb-a5c4-31d47fb18ad9&title=Motie%20van%20de%20leden%20Grinwis%20en%20Amhaouch%20over%20bij%20de%20Belastingdienst%20een%20team%20voor%20schrijnende%20gevallen%20instellen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=59c52479-7c5e-4f34-aed8-bb053c946b3c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Aartsen%20over%20onderzoek%20naar%20de%20solvabiliteitspositie%20van%20bedrijven.pdf
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• 35420-299 Motie van de leden Van Baarle en Aartsen over onderzoek naar de 

solvabiliteitspositie van bedrijven   

• 35420-300 Motie van de leden Van Baarle en Simons over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid 

op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders 

zonder migratieachtergrond   

• Gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor 

een tijdelijke solidariteitsheffing (t.v.v. 35420-293) 

 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

Na afloop van het debat is al over een aantal moties gestemd, de uitslagen daarvan stonden in het 

vorige Lobbymemo. De uitslagen van de stemmingen over de overige moties zijn hier te vinden. 

Over deze voor gemeenten interessante moties is als volgt gestemd: 

• Motie van de leden Paternotte en Bikker over bewerkstelligen dat mensen zonder afspraak 

gevaccineerd kunnen worden bij bekende locaties. Aangenomen; 

• Motie van het lid Wilders over gedurende de EK voetbal terrassen openhouden, het aantal 

terrasbezoekers niet maximeren en het kijken via tv-schermen toestaan. Verworpen; 

• Motie van de leden Van den Berg en Paternotte over zorgen dat testcapaciteit per direct 

weer opgeschaald kan worden op het moment dat dit nodig is. Aangenomen; 

• Motie van het lid Kwint over geen verhoging van de vergoeding voor bewindspersonen ten 

minste tot zorgverleners hun loonsverhoging hebben gekregen. Verworpen; 

• Motie van het lid Westerveld c.s. over de noodopvang openstellen voor alle dak- en 

thuislozen. Verworpen; 

• Motie van het lid Baudet over de mondkapjesplicht zo snel mogelijk opheffen. Verworpen; 

• Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over bepalen welke maatregelen tegen 

COVID-19 in de endemische fase nog noodzakelijk en proportioneel zijn. Aangenomen; 

• Motie van het lid Kuzu over de mondkapjesplicht in lijn met de versoepelingen afschaffen. 

Verworpen; 

• Motie van het lid Den Haan c.s. over bezien of de capaciteit van terrassen nog binnen stap 

3 kan worden verhoogd naar 100. Aangenomen; 

• Motie van het lid Den Haan c.s. over mobiele prikbussen in alle wijken waar de 

vaccinatiebereidheid laag is. Aangenomen; 

• Motie van de leden Simons en Gündogan over verlengen van de nachtopvang voor niet-

rechthebbende dak- en thuislozen. Verworpen; 

• 1272 Motie van de leden Simons en Gündogan over het Nederlandse medisch personeel 

gedurende hun werkzaamheden in Suriname doorbetalen. Aangehouden. 

 

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet 

adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (35530) 

Amendementen 

• Amendement van het lid Leijten over het om niet vervullen van het lidmaatschap van het 

adviescollege. Verworpen; 

• Amendement van het lid De Kort over dat politieke ambtsdragers niet binnen twee jaar na 

hun aftreden lid kunnen worden van het adviescollege. Aangenomen; 

• Wetsvoorstel: Aangenomen. 

 

Moties 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=59c52479-7c5e-4f34-aed8-bb053c946b3c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Aartsen%20over%20onderzoek%20naar%20de%20solvabiliteitspositie%20van%20bedrijven.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=59c52479-7c5e-4f34-aed8-bb053c946b3c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Aartsen%20over%20onderzoek%20naar%20de%20solvabiliteitspositie%20van%20bedrijven.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39435ab8-fc59-4713-a574-41259066a360&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Simons%20over%20tijdelijk%20beleid%20tegen%20ongelijkheid%20op%20de%20arbeidsmarkt%20tussen%20Nederlanders%20met%20een%20migratieachtergrond%20en%20Nederlanders%20zonder%20migratieachtergrond.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39435ab8-fc59-4713-a574-41259066a360&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Simons%20over%20tijdelijk%20beleid%20tegen%20ongelijkheid%20op%20de%20arbeidsmarkt%20tussen%20Nederlanders%20met%20een%20migratieachtergrond%20en%20Nederlanders%20zonder%20migratieachtergrond.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39435ab8-fc59-4713-a574-41259066a360&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Simons%20over%20tijdelijk%20beleid%20tegen%20ongelijkheid%20op%20de%20arbeidsmarkt%20tussen%20Nederlanders%20met%20een%20migratieachtergrond%20en%20Nederlanders%20zonder%20migratieachtergrond.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39435ab8-fc59-4713-a574-41259066a360&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Baarle%20en%20Simons%20over%20tijdelijk%20beleid%20tegen%20ongelijkheid%20op%20de%20arbeidsmarkt%20tussen%20Nederlanders%20met%20een%20migratieachtergrond%20en%20Nederlanders%20zonder%20migratieachtergrond.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09965&did=2021D21974
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09965&did=2021D21974
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2021P09727
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09803&did=2021D21635
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09807&did=2021D21639
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09811&did=2021D21643
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09812&did=2021D21644
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09815&did=2021D21647
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09819&did=2021D21651
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09821&did=2021D21653
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09822&did=2021D21654
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09825&did=2021D21657
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09827&did=2021D21659
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09831&did=2021D21663
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z09832&did=2021D21664
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09515&did=2021D20983
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09423&did=2021D20813
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• Gewijzigde motie van het lid Leijten over de vergoeding voor politieke ambtsdragers 

spiegelen aan die voor uitvoerders in de publieke sector (t.v.v. 35530-9). Verworpen; 

• Gewijzigde motie van het lid Bisschop over een eenmalige verhoging van de vergoeding 

voor Statenleden en algemeen bestuursleden (t.v.v. 35530-10). Aangehouden. 

 

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang 

psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten 

Amendementen 

De volgende amendementen zijn aangenomen: 

• Amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid voor 

Wvggz-cliënten om via de rechter over te stappen naar de Wzd; 

• Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Van der Laan ter vervanging van nr. 

9 over een beslistermijn voor de rechter in het kader van een deskundigenonderzoek en het 

horen van getuigen; 

• Gewijzigd amendement van het lid Van der Laan c.s. ter vervanging van nr. 14 over een 

onafhankelijke deskundige; 

• Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 13 over 

vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden; 

• Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 11 over een schriftelijke 

beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur; 

• Amendement van de leden Westerveld en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 15 over 

verplicht informeren over de cliëntvertrouwenspersoon; 

• Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 22 over behoud van 

bijstand na gedwongen opname 

 

Moties 

De volgende moties zijn aangenomen: 

• Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie 

te kunnen verstrekken; 

• Motie van de leden Van den Berg en Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en 

de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering; 

• Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële 

ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen (t.v.v. 35667-28); 

• Motie van het lid Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat 

verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg; 

• Motie van het lid Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve 

verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie; 

• Motie van de leden Kwint en Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken 

van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen; 

• Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in 

de evaluatie. 

 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09602&did=2021D21188
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09963&did=2021D21967
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09574&did=2021D21121
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09861&did=2021D21723
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09118&did=2021D20049
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09122&did=2021D20058
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09113&did=2021D20035
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09164&did=2021D20167
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09361&did=2021D20686
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09149&did=2021D20116
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09150&did=2021D20117
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09902&did=2021D21815
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09153&did=2021D20128
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09155&did=2021D20133
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09156&did=2021D20138
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z09170&did=2021D20189
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Nieuwe consultaties 

Deadline Titel Type consultatie 

16 juni Terrorismebestrijding: evaluatie EU regels Openbare raadpleging 

16 juni Verklaring over digitale beginselen: de “Europese aanpak” 

voor de digitale samenleving 

Roadmap 

22 juni Herziening EPBD-richtlijn: Energieprestaties van gebouwen  Openbare raadpleging 

25 juni Verordening AI: ethische en juridische voorschriften Feedback t.b.v. adoptie 

12 juli Geospatiale data over het milieu – evaluatie Inspire richtlijn Openbare raadpleging 

12 juli Gemeenteraadsverkiezingen: deelname EU-burgers Openbare raadpleging 

21 juli EU-regels stedelijk afvalwater (update) Feedback t.b.v voorstel 

Richtlijn 

Reageren kan via https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives 

Komende voorstellen Europese Commissie 

Datum Relevante voorstellen  

30 juni Lange termijnvisie plattelandsgebieden 

6 juli Regelgeving tegen witwassen  

14 juli Fit for 55 pakket 

Kabinetsappreciaties Europese voorstellen (BNC fiches) 

Datum  Relevante voorstellen 

4 juni Mededeling Samen zorgen voor betere regelgeving 

Comité van de Regio’s 
Datum Onderwerp  Soort overleg 

22 juni Effectively engaging LRAs in the preparation of the Partnership Agreements 

and Operational Programmes for the 2021-2027 period 

Coter 

23 juni European Approach to Artificial Intelligence - Artificial Intelligence Act Sedec 
24 juni Building a stronger single market for Europe’s recovery Econ 

Congres van lokale overheden 
Datum Onderwerpen Soort overleg 

15-17 

juni 
Home sharing platforms: challenges and opportunities for municipalities 

Cultural heritage management for local development 

Holding referendums at local level 

Protection of LGBTI people: the role of local and regional authorities 

Territorial solidarity: the role regions can play 

Plenaire zitting 

 
  

Brussel 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z09924&did=2021D21861
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2174196&meetingSessionId=2217082
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2174196&meetingSessionId=2217082
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2174150&meetingSessionId=2217036
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173878&meetingSessionId=2216702
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28a3f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28883
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a287be
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28860
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28e18
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Datum Onderwerp Soort overleg1 

14-06-2021  Cultuur en Corona  WO  

15-06-2021 Inbreng Verslag Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 

(Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening 

IN 

16-06-2021 Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de BRP SO 

16-06-2021  Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)  CD  

16-06-2021  Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning  CD  

16-6-2021 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de 

Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een 

gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten 

werktijd (35536) 

IN 

16-06-2021 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met 

de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de 

verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en 

gesloten jeugdhulp. 

IN 

17-06-2021 Bedrijfslevenbeleid CD 

17-06-2021 Terrorisme CD 

21-06-2021 Sportbeleid CD 

21-06-2021 Stikstofproblematiek RTG 

22-06-2021 Belastingdienst CD 

22-06-2021 Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling CD 

23-06-2021 Adviescommissie Nationaal Groeifonds  TB 

24-06-2021 Gezond en veilig werken CD 

24-06-2021 Woningbouwopgave CD 

28-06-2021 Inburgering en integratie CD 

28-06-2021 Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding publieke 

schulden toeslagengedupeerden 

WO 

30-06-2021 Discriminatie en racisme CD 

30-06-2021 Algemene Rekenkamer over rapport inzake de aanpak van 

milieuovertredingen en -criminaliteit "Handhaven in het duister" (via 

videoverbinding) 

TB 

 
1  

CD = Commissiedebat (opvolger van AO) RTG = Rondetafelgesprek 

Ges = Gesprek  SO = Schriftelijk Overleg 

In = Inbreng verslag (wetsvoorstel) TB = Technische Briefing 

NO = Nota Overleg  FV = Feitelijke Vragen 

Pet = Petitie WO  = Wetgevingsoverleg 
 

Parlementaire agenda de komende weken 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02032
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03324
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03324
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03768
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06698
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06309
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03225
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03225
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03225
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03225
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00394
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03729
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06833
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02610
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00246
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06832
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03218
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05884
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03243
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03010
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03148
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03148
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A01905
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02589
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02589
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02589
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30-06-2021 Uitvoering sociale zekerheid CD 

30-06-2021 Recovery and Resilience Facility RRF RTG 

30-06-2021 Nationaal Groeifonds WO 

01-07-2021  Hersteloperatie kinderopvangtoeslag CD 

05-07-2021 Onderwijs en corona mbo en hbo WO 

05-07-2021 Ministerie SZW- Armoede- en schuldenbeleid (Brede 

Schuldenaanpak) (digitaal) 

TB 

07-07-2021 Klimaat en energie CD 

07-09-2021 Toezicht en handhaving CD 

08-09-2021 Klimaat en energie CD 

09-09-2021 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering CD 

09-09-2021 Leefomgeving CD 

16-09-2021 Veilige moskeeën RTG 

16-09-2021 Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten CD 

29-09-2021 Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk 

erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) 

NO 

07-10-2021 Leefbaar en veiligheid CD 

 

 

 

15 – 17 juni (week 24) 

• Debat over de Staat van de Europese Unie 

• Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces 

• 35 216 Wet minimum CO2prijs elektriciteitsopwekking  

• 35 680 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig 

maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie 

 

22 – 24 juni (week 25) 

• Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 27/5) 

• Tweeminutendebat mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/5) 

• Tweeminutendebat drugsbeleid (CD d.d. 02/6) 

• Tweeminutendebat wonen en corona (CD d.d. 03/6) 

• Tweeminutendebat Wijziging Bouwbesluit 2012 en het besluit bouwwerken leefomgeving 

• Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/6) 

• 35 551 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van 

de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch 

verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 

en hulp bij zelfdoding 

 

29 juni – 1 juli (week 26) 

• Tweeminutendebat Water (CD 09/6) 

Lange termijn plenaire vergadering 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00464
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02759
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03333
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03456
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A01920
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03437
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03437
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02826
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03326
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03713
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00826
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00842
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03584
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00011
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02185
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02185
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03718
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6 – 8 juli (week 27) 

• Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 01/6) 

 

9 juli t/m 6 september (week 28 t/m 35) 

Zomerreces 2021 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

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

Brussel: Team Europa 
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