Van: Commissie VWS
Verzonden: dinsdag 24 november 2020
Aan: GC-Commissie-VWS
Onderwerp: [SPOED EMAILPROCEDURE} Verzoek van het lid Van Gerven SP om reactie en
beoordeling amendement nr. 37 inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) voor de
stemmingen van heden
Geachte (plv.) leden van de commissie VWS,
Zie onderstaand voorstel van het lid Van Gerven (SP) om voor de stemmingen van heden een reactie
en een nieuwe beoordeling van de staatssecretaris van VWS te ontvangen op het gewijzigde
amendement 37 van het lid Bolkestein inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) naar
aanleiding van een ingekomen brief van STAP (zie bijlkage).
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 24 november 2020, om 12.00 uur aan te geven of u hiermee kunt
instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst
hiervan.*
Met vriendelijke groet,
Hans Clemens
Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Griffier contactgroep België
Tweede Kamer der Staten-Generaal
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over
dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het
besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen
als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid
wordt gesteund.

Van: Gerven, H.P.J. van
Verzonden: dinsdag 24 november 2020
Aan: Commissie VWS
Onderwerp: spoedprocedure inzake amendement Bolkestein DHW
Urgentie: Hoog
Beste Harmanda,
De SP wil graag via een spoedprocedure om een reactie en een nieuwe beoordeling van de
staatssecretaris van VWS vragen voor de stemmingen over de Drank en Horecawet (Acoholwet) naar
aanleiding van de brief van STAP dat amendement 37 van het lid Bolkestein het risico van
ondermijning in zich draagt omdat de verplichte toetsing van alle beheerders van horecabedrijven en
slijterijen komt te vervallen.
Met vriendelijke groet,

Henk van Gerven
Kamerlid
SP

