Besluitenlijsten Presidium Tweede Kamer januari – december 2020

Besluitenlijst Presidium 9 december 2020




Het Presidium besluit het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken tot uitbreiding
van de adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur over ‘Gemeenten en
corona’ door te geleiden naar de Kamer.
Het Presidium stelt het Informatiebeveiligingsbeleid Tweede Kamer 2021-2023 vast.
Het Presidium stemt in met het structureel inrichten van een stream met gebarentolk voor
het Vragenuur, de Algemene Politieke Beschouwingen en het slotdebat.

Besluitenlijst Presidiumvergadering d.d. 25 november 2020



Het Presidium stemt in met de herijking van de Griffies Commissies.
Het Presidium stelt de recessen vast vanaf herfst 2021 tot en met het zomerreces van
2022.
 Herfstreces, vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021.
 Kerstreces, vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022.
 Voorjaarsreces, vrijdag 25 februari tot en met maandag 7 maart 2022.
 Het Presidium besluit niet te vergaderen op dinsdagavond 15 maart 2022 in
verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Op de dag van de
gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 16 maart, vergadert de Kamer niet.
 Het meireces is van vrijdag 22 april tot en met maandag 9 mei 2022.
 Hemelvaartsdag, 26 mei 2022 is er geen Kamervergadering.
 Het zomerreces is vastgesteld van vrijdag 8 juli tot en met maandag 5 september
2022.



Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie VWS om het voorstel voor een
onderzoek aan de Algemene Rekenkamer inzake de ICT-organisatie van VWS door te
geleiden naar de Kamer.
Het Presidium stemt niet in met de notitie ‘De Tweede Kamer in de Cloud’ en de daarin
gedane voorstellen.



Besluitenlijst Presidiumvergadering 11 november 2020


Het Presidium stemt in met de samenstelling van de Kunstcommissie ‘project renovatie
Binnenhof’, mits daarbij ook Pi de Bruijn als architect kan aansluiten. Het Presidium stemt
in met het eenmalig bij elkaar komen van de Kunstcommissie om de hoofdrichting te
bepalen. Het Presidium besluit dat de leden die namens de Tweede Kamer deelnemen
aan de Kunstcommissie, voorafgaand aan de besluitvorming in de Kunstcommissie, de
voorstellen eerst voorleggen aan het Presidium.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 28 oktober 2020



Het Presidium stemt in met het behandelschema van de Najaarsnota 2020 en de
bijbehorende suppletoire begrotingen.
Het Presidium besluit de Commissie voor de Werkwijze te verzoeken een
onderzoeksvoorstel op te stellen ter beantwoording van de vraag of, en zo ja op welke
wijze, de Tweede Kamer een digitaal platform voor het indienen van petities vorm moet
geven.





Het Presidium stemt in met de doorgeleiding naar de Kamer van het verzoek van de
commissie J en V om de raad voor de rechtspraak advies te vragen over het voorstel van
de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van de wet handhaving kraakverbod.
Het Presidium stemt in met het doorsturen van de rapporten over ventilatie in het Tweede
Kamergebouw naar de commissie Binnenlandse Zaken.
Het Presidium stemt in met:
 het verminderen van het aantal leden van de klachtencommissie naar een
voorzitter, twee leden en twee plaatsvervangende leden;
 het aanwijzen van een externe voorzitter;
 het aanwijzen van twee interne leden en twee interne plaatsvervangende leden
waarbij het ene lid de fracties vertegenwoordigt en het andere lid de ambtelijke
organisatie;
 het wijzigen van de opbouw van het huidige beleid wat zal leiden tot een
eenvoudiger en overzichtelijker geheel.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 6 oktober






Het Presidium besluit het verzoek aan de Algemene Rekenkamer, om in het
verantwoordingsonderzoek 2020 speciale aandacht te besteden aan de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, door te geleiden aan de Kamer.
Het Presidium besluit de adviesaanvraag van de commissie voor Infrastructuur en
Waterstaat aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over keuzes op het
gebied van mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken door te geleiden naar de Kamer.
Het Presidium stemt in met het herijkingsrapport van Griffie Plenair/Bureau Wetgeving en
de mogelijke beperkte financiële consequenties.
Het Presidium stemt in met de uitbreiding van de ambtelijke formatie voor de versterking
van het CIO-office en het Bureau CISO.
Het Presidium stemt in met het inrichten van een flexibele schil aan functies voor
arbeidsparticipanten met een verhouding van 2/3 vast en 1/3 tijdelijk, zodat naast een
vaste groep medewerkers elk jaar ook nieuwe mensen de kans hebben om bij de Tweede
Kamer organisatie werkervaring op te doen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 september






Het Presidium besluit op basis van artikel 6 ‘Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging’
een werkgroep in te stellen welke een onderzoeksvoorstel zal voorbereiden voor de
evaluatie van het protocol.
Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis conform artikel 4 lid 2 van
de Regeling financiële ondersteuning fracties 2014 voor het benoemen van bestuurders
in de stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie Groep Krol, onder de voorwaarde dat
de te benoemen bestuurders een verklaring omtrent gedrag overleggen aan het
Presidium.
Het Presidium stemt in met de rapportage begroting en verantwoording januari tot en met
augustus 2020.
Het Presidium stemt in met een volledige uitrol van gescheiden afvalinzameling binnen de
hele Kamerorganisatie.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 9 september 2020



Het Presidium stemt in met het voorstel tot instelling van de tijdelijke commissie
aardgaswinning Groningen en besluit het voorstel door te geleiden naar de Kamer.
Het Presidium besluit, in verband met de COVID-19 maatregelen, de bezetting van de
plenaire zaal tijdens de ABP vast te stellen op 50 Kamerleden.




Het Presidium stemt in met het BBC-advies om een vervolgonderzoek uit te voeren voor
het kinderdagverblijf in het Depot, waarmee de haalbaarheidsstudie op eenzelfde niveau
komt als de reeds uitgewerkte optie in het Logement.
Het Presidium stelt op grond van artikel 9 lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning
fracties Tweede Kamer 2014, de bijdrage over 2019 vast. Het Presidium besluit op grond
van artikel 10 lid 1 van deze Regeling de definitieve vaststelling voorzien van de
verantwoordingen, aan de Kamer toe te zenden.

Besluitenlijst Presidium 26 augustus 2020



Het Presidium stelt de werkwijze van de Tweede Kamer vanaf 1 september vast.
Het Presidium besluit geen nieuwe apparatuur aan te schaffen voor het faciliteren van
videoconferenties.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 30 juni 2020






Het Presidium stemt in met het advies van de Bouwbegeleidingscommissie over het
functioneel voorlopig ontwerp voor de renovatie, mits aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
er is een definitief akkoord over de nieuwe centrale publieksentree;
er is een oplossing gerealiseerd voor de logistiek en de expeditie;
er is een oplossing gevonden/gegarandeerd voor het ruimtevraagstuk van de Tweede
Kamer.
Het Presidium stelt het programma van eisen beveiliging 2.0 vast.
Het Presidium stemt in met voorstel van de kunstcommissie om de opdracht voor het
kunstwerk achterwand tijdelijke plenaire zaal (percentageopdracht) te verstrekken aan
Jos de Putter.
Het Presidium stemt in met het voorstel om een parlementaire ondervraging te doen over
de politieke besluitvorming over de kinderopvangtoeslag en de betrokkenheid van
bewindspersonen en topambtenaren daarbij en is akkoord met doorgeleiding van dit
voorstel naar de Kamer ter besluitvorming.

Besluitenlijst Presidium 24 juni 2020









Het Presidium besluit de commissie Binnenlandse Zaken te verzoeken zich nader te
beraden op de vraag of, en zo ja hoe, zij uitvoering van de motie Van der Molen/|Özütok
(Kamerstuk 35 200 VII/nr. 11) nog opportuun acht en het Presidium hierover te berichten.
Het Presidium besluit de adviesaanvraag van de commissie SZW betreffende de wijziging
van de wet Minimumloon door te geleiden naar de Kamer met het verzoek het ATR om
advies te vragen over de regeldrukeffecten van het initiatiefvoorstel.
Het Presidium besluit de motie Snels-Leijten (Kamerstuk 35 468, nr. 32) in handen te
leggen van de commissie Financiën met het verzoek een concept-voorstel aan de
Rekenkamer verder uit te werken.
Het Presidium besluit week 8 (23,24 en 25 februari 2021) aan te laten sluiten op het
voorjaars- en verkiezingsreces. Het voorjaars- en verkiezingsreces wordt vastgesteld op:
12 februari 2021 tot en met 22 maart 2021.
Het Presidium besluit de voorlichtingsvraag aan de Raad van State inzake vrij verkeer
van personen en diensten (Kamerstuk 35359, nr. 21) door te geleiden naar de Kamer.
Het Presidium besluit de commissie voor Economische Zaken en Klimaat te verzoeken
een voorstel uit te werken voor de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de
motie Van der Lee c.s. over een parlementaire enquête inzake de gaswinning in
Groningen (Kamerstuk 33528, nr. 584 t.v.v. Kamerstuk 33529, nr. 559).
Het Presidium besluit aan ProDemos voor te stellen het convenant van afspraken
Tweede Kamer der Staten-Generaal en Huis voor democratie en rechtsstaat (d.d. 12 mei
2015) te verlengen tot 31 december 2022 en de governancestructuur aan te scherpen.







Het Presidium stemt in met het herijkingsrapport DVR 2020-2025.
Het Presidium stemt in met het verkennen en uitwerken van de mogelijkheden en risico’s
voor een nieuwe werkplekomgeving met behulp van cloudtechnologie.
Het Presidium neemt kennis van de bevindingen van de Auditdienst Rijk over de
accountantsreview van de fracties. Het Presidium stemt in met het voorstel om het
rapport van de ADR te verspreiden naar de fracties en het controleprotocol aan te
scherpen en onder de aandacht te brengen van de fracties en hun accountants.
Het Presidium stemt in met het sluiten van de rookruimte bij de VVD.

Besluitenlijst Presidium 23 juni



Het Presidium stemt in met het advies van de BBC over het werkplekonderzoek onder
voorwaarde dat er een aparte notitie komt over het ruimtevraagstuk.
Het Presidium besluit een speciale commissie ‘Inrichting plenaire zaal’ in te stellen
bestaande uit de leden van de commissie voor de werkwijze.

Besluitenlijst Presidium 10 juni






Het Presidium besluit de motie Bruins c.s. inzake arbeidsmigratie door te geleiden naar
de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de
voorlichtingsvraag aan de Raad van State verder uit te werken.
Het Presidium besluit de motie Snels (Kamerstuk 31066, nr. 652) inzake een
parlementaire ondervraging door te geleiden naar de commissie Financiën met het
verzoek een onderzoeksvoorstel op te stellen conform lid 2 van artikel 4 van de Regeling
parlementair en extern onderzoek.
Het Presidium stemt in met het doorgeleiden aan de Kamer van de begrotingsplanning en
de voorstellen met betrekking tot de spreektijden in het najaar van 2020.
Het Presidium stemt in met het beschikbaar stellen van een arbomaatwerkvoorziening tot
31 december 2020. Het Presidium laat het aan fracties om zelf de keuze te maken of zij
besluiten fractiemedewerkers reis- en parkeerkosten te laten declareren bij hun fractie.

Besluitenlijst Presidium 27 mei


Het Presidium besluit de motie van de leden Belhaj/Voordewind (Kamerstuk 27925, nr.
713) door te geleiden naar de vaste Kamercommissie van Defensie met het verzoek te
komen met een voorstel tot uitvoering van de motie.

Besluitenlijst Presidium 13 mei 2020




Het Presidium besluit vooralsnog niet in te gaan op het herhaalde verzoek van de
minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken om met een
ramingsbijstelling te komen voor de periode 2020-2025 in verband met het
begrotingsproces in het voorjaar. De stukken worden doorgeleid naar de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken samen met de reactie van het Presidium zodat de commissie
dit mee kan nemen bij de behandeling van de Raming 2021.
Het Presidium besluit vanaf 19 mei op dinsdag, woensdag en donderdag plenair te gaan
vergaderen. Het mondelinge vragenuur wordt hervat op dinsdag, aansluitend zijn er
stemmingen en vindt de regeling van werkzaamheden plaats. Hoofdelijke stemmingen
vinden plaats in drie groepen van 50 personen. Het vergaderregime geldt tot aan het
zomerreces. Lees brief van de Voorzitter aan de Leden hier.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 8 mei 2020


Het Presidium is akkoord met het voorstel om het parlementaire werk te verruimen.





Het Presidium stemt in met de verplaatsing in de plenaire zaal van de dienst verslag en
redactie
Het Presidium besluit dat tot en met het zomerreces de Tweede Kamer niet toegankelijk
is voor bezoekers
Het Presidium stemt in met het vervroegen van de inbrengtermijnen bij de eerste
suppletoire begrotingen van dinsdag 9 juni 2020 naar dinsdag 2 juni 2020.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 april 2020







Het Presidium stelt de nota naar aanleiding van het verslag van de Raming 2021 vast.
Het Presidium stelt de antwoorden vast op de vragen die gesteld zijn door de vaste
commissie Binnenlandse Zaken over de Gedragscode Leden van de Staten-Generaal
(TK 35351, nr. 1) en over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (35351, nr.
2).
Het Presidium besluit de motie Van der Staaij/Jetten (Kamerstuk 25295, nr.234) door te
geleiden naar de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken met het verzoek de
voorlichtingsvragen aan de Raad van State verder uit te werken.
Het Presidium stemt in met de bestuurlijke reactie op het conceptrapport van de
Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek 2019 Staten-Generaal (IIA).
Het Presidium stemt in met de werkwijze om opvolging te geven aan de aanbevelingen
van de Algemene Rekenkamer en de adviezen van de Auditdienst Rijk.

Besluitenlijst 9 april 2020











Het Presidium stemt in met het verruimen van de mogelijkheden om als Tweede Kamer
fysiek te vergaderen.
Het Presidium stemt in met het beschikbaar stellen van twee zalen voor het houden van
videovergaderingen.
Het Presidium besluit dat er geen algemene overleggen worden gehouden, deze
ao’s kunnen worden omgezet in schriftelijke overleggen, waarbij er geen mogelijkheid is
tot het indienen van moties. Bij wetgevings-overleggen en nota-overleggen is er wel
gelegenheid moties in te dienen.
Besloten technische briefings vinden niet plaats via een videoverbinding.
Het Presidium besluit dat de Kamer doorwerkt in het meireces, waarbij de overleggen
beperkt blijven tot corona-gerelateerde onderwerpen.
Het Presidium gaat akkoord met de nieuwe indeling van de huisvesting onder de
voorwaarde dat er een schriftelijke garantie komt van de minister van Binnenlandse
Zaken waarin staat dat de secundaire huisvesting van de Tweede Kamer tijdig en bij
voorkeur in één, maar maximaal in twee gebouwen wordt gerealiseerd.
Het Presidium gaat vooralsnog niet in op het verzoek van de minister van Financiën en
Binnenlandse Zaken om met een ramingsbijstelling te komen voor de periode 2020-2025
in verband met het begrotingsproces in het voorjaar.
Het Presidium besluit het voorstel van de commissie Financiën inzake de
behandeltermijnen van de verantwoordingsstukken door te geleiden naar de Kamer. Het
verzoek tot het voeren van een verantwoordingsdebat wordt teruggelegd bij de
commissie Financiën.

Besluiten 30 maart 2020



De Voorzitter organiseert een videovergadering met de commissievoorzitters om te
spreken over de behandeling van de lijst met wetsvoorstellen.
Griffie Plenair coördineert de planning van de overleggen in verband met de urgentie van
de te behandelen wetsvoorstellen en met inachtneming van de spreiding van de
vergaderingen en de inzet van mensen gelet op de beperkende omstandigheden waarin
de Kamer momenteel haar werkzaamheden verricht.

Besluiten 15 maart 2020






Het Presidium is akkoord met de lijn die de fractievoorzitters in samenspraak met de
Voorzitter hebben uitgezet om de plenaire vergadering af te schalen en de
commissievergaderingen en – activiteiten tot nader order uit te stellen. De afspraken
gelden voorlopig tot 6 april 2020.
Het Presidium is akkoord om het kabinet een lijst te vragen met wetgevingsvoorstellen die
urgent zijn en behandeling behoeven. De Kamer zal uiteindelijk bepalen welke wetten er
behandeld worden.
Beleidsmedewerkers nemen niet plaats in de plenaire zaal tijdens debatten zolang de
coronamaatregelen van kracht zijn.
Het kinderdagverblijf blijft open voor kinderen van ouders met een vitaal beroep.

Besluiten 12 maart 2020




Het Presidium stelt de ‘wijziging van de regeling tijdelijke ontzegging in verband met het
opnemen van een mogelijkheid om in verband met buitengewone omstandigheden een
algemene ontzegging of beperking van de toegang mogelijk te maken’ vast.
Alle evenementen in het Kamergebouw zijn in ieder geval tot 31 maart 2020 geannuleerd.
De stemmingen in de plenaire zaal vinden plaats bij handopsteking. De fracties vaardigen
maximaal twee leden af bij de stemming. Het Presidium doet in deze uitzonderlijke
situatie een beroep op de collegialiteit van een ieder om geen hoofdelijke stemming aan
te vragen.

Besluitenlijst 11 maart 2020 (extra Presidium)





Het Presidium besluit om met ingang van 13 maart 2020 de bezoeken van ProDemos
(scholieren en georganiseerde toeristenbezoeken), geïnteresseerd publiek/dagjesmensen
en groepsbezoeken van fracties tot ander order op te schorten.
De publieke tribune van de plenaire zaal en de commissiezalen zijn alleen toegankelijk
voor geaccrediteerde pers.
Werkbezoeken en functionele bezoeken aan de Tweede Kamer vinden, in het kader van
de voortgang van het parlementaire proces, wel doorgang. De richtlijnen van het RIVM
zijn hierbij leidend.
Per evenement of per petitieaanbieding wordt op basis van een risicoanalyse bekeken of
deze activiteit doorgang vindt.

Besluitenlijst 11 maart 2020







Het Presidium is akkoord met de doorgeleiding van het behandelschema van de
verantwoordingsstukken over het begrotingsjaar 2019 en de Voorjaarsnota 2020 aan de
Kamer.
Het Presidium stemt in met de doorgeleiding aan de Kamer van de adviesaanvraag van
de commissie OCW inzake ‘Onderwijstijd van leerlingen in het funderend onderwijs’ naar
de Onderwijsraad.
Het Presidium stemt in met doorgeleiding aan de Kamer van de nadere adviesaanvraag
aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake het voorstel van wet van de
leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging
van de Vreemdelingenwet 2000.
Het Presidium is akkoord met het advies om Kamerleden, onder
voorwaarden, herdenkingen te laten bijwonen namens de Tweede Kamer in lustrumjaren
of vanwege een speciale gebeurtenis.
Het Presidium stemt in met de continuering van het huidige accreditatiebeleid en de
opnamerichtlijnen voor journalisten.

Besluitenlijst 19 februari 2020







Het Presidium is akkoord met de geleidende brief bij de Raming 2021
Het Presidium stem in met de Raming 2021, de begrotingstoelichting en de Staat van de
Kamer.
Het Presidium stemt niet in met de overgang naar het Functiegebouw Rijk.
Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van het verzoek van de commissie
Financiën aan de Kamer om de planbureaus CPB, SCP en PBL een verkenning te laten
uitbrengen naar de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart.
Het Presidium stemt in met de begroting voor het bezoek aan Auschwitz en met de
vrijmaking van een projectbudget binnen de reguliere begroting voor de activiteiten die de
Kamer organiseert in het kader van 75 jaar Vrijheid.
Het Presidium besluit het verzoek van Hollands Licht Producties om in de Tweede Kamer
opnamen te maken voor een dramaserie af te wijzen.

Besluitenlijst 5 februari 2020






Het Presidium stemt in met het onderzoeksvoorstel voor een parlementair onderzoek
over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties. Het onderzoeksvoorstel zal
doorgeleid worden naar de Kamer.
Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan Parijs.
Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken om aan de Kamer voor te stellen de Afdeling advisering van de Raad van State om
voorlichting te vragen over de wenselijkheid van toevoeging van leeftijd als nondiscriminatiegrond aan de reeds in artikel 1 van de Grondwet opgenomen gronden.
Het Presidium stemt in met het Jaarverslag 2019 hoofdstuk IIA (Staten Generaal) van de
Rijksbegroting en de doorgeleiding naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Besluitenlijst Presidium 22 januari 2020








Het Presidium stemt in met de governance structuur en beschrijving tijdelijke huisvesting
en renovatie Tweede Kamer
Het Presidium besluit een regeling toezicht en handhaving voor te leggen aan de Kamer
en daarbij een aantal varianten ter nadere overweging mee te geven. Het Presidium
verzoekt de Commissie Binnenlandse Zaken de behandeling van het voorstel op zich te
nemen, in samenhang met het reeds aan de Kamer gezonden voorstel voor een
Gedragscode Leden Tweede Kamer der Staten-Generaal
Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking aan Parijs.
Het Presidium stemt in met de wijziging van de regeling financiële ondersteuning fractie
en geleidt deze door naar de Tweede Kamer ter vaststelling.
Het Presidium stemt in met de huisregels en met de instelling van een redactiecommissie
die toeziet op de actualiteit, relevantie en volledigheid van de huisregels om via de juiste
procedure wijzigingen tot stand te brengen.
Het Presidium stelt de vergaderdata vast voor zijn vergaderingen in 2020 tot het
zomerreces in 2021.

