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Geachte leden, 

In lijn met hetgeen het Presidium eerder heeft voorgesteld, wordt de plenaire 

vergadering ook deze week zo ingericht, dat deze niet later dan 19.00 uur 

eindigt. Tegelijkertijd zijn er bij de Regeling van Werkzaamheden van 9 

februari jl. tien onderwerpen (VAO's en VSO's) aan de agenda toegevoegd, 

zijn er vier onderwerpen uitgesteld in verband met het debat over de 

verlenging van de avondklok en zijn op maandag 8 februari jl. meerdere 

commissievergaderingen geannuleerd vanwege de weersomstandigheden. 

Prioritaire onderwerpen Aangevraagd bij de Regeling van 

Werkzaamheden van 9 februari 2021 

• VSO NAVO Defensie Ministeriele d.d. 17-18 februari 2021 

(2021Z02334) 

• VAO Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 08/02) 

• VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12) 

• VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01) 

• VAO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over 

urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35383) 

• VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02) 

• VAO Initiatiefnota van de leden Klaver en Kroger over de Tijdelijke 

• Testsamenleving (AO d.d. 10/02) - VAO Initiatiefnota van het lid 

Diertens over een 

• Gezonde Leefstijl (AO d.d. 10/02) 
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• VSO Inwerkingtredingsdatum Omgevingswet (33118, nr. 174) 

• VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31016, nr. 295) 

Onderwerpen uitgesteld in verband met het debat over verlenging van 

de avondklok 

• VAO Handreiking kindzorg (AO d.d. 5/11) 

• VAO Zwangerschap en Geboorte (AO d.d. 10/12) 

• VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/1) 

• VSO Vereenvoudiging bekostiging vo (31 289, nr. 435) 

Uitgestelde commissievergaderingen 

• Algemeen Overleg Huiselijk geweld/Kindermishandeling (commissie 

VWS) 

• Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet (commissie BiZa) 

• Wetgevingsoverleg Wet implennentatie richtlijnen elektronische handel 

(commissie FIN) 

• Notaoverleg Initiatiefnota Von Martels "Weidse blik op de weidevogels" 

(commissie LNV) 

• Notaoverleg Initiatiefnota Diertens "Een gezonde leefstijI" (commissie 

LNV) 

Gelet op de voile commissieagenda's is het niet realistisch te veronderstellen 

dat deze commissievergaderingen alien opnieuw gepland kunnen worden voor 

het verkiezingsreces. 

Besluit 

Gelet op het felt dat bovenstaande VAO's/VSO's niet binnen de beschikbare 

tijd gepland kunnen worden in de laatste week voor het verkiezingsreces, 

heeft het Presidium besloten deze onderwerpen op donderdag 25 februari 

aanstaande te plannen en aan het einde van die dag een stemmingsronde te 

houden (met uitzondering van het VSO NAVO Defensie Materiele, gelet op het 

felt dat deze bijeenkomst plaatsvindt op 17-18 februari 2021). 
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Kamercommissies kunnen eventueel komende week of de week erop nog 

uitgestelde nota- of wetgevingsoverleggen inhalen, zodat daarover eveneens 

op 25 februari 2021 gestemd kan worden. 

Volledigheidshalve zij vermeld dat niet wordt voorgesteld een mondeling 

vragenuur en/of regeling van werkzaamheden te houden in de week van 23-

25 februari, maar alleen deze lopende zaken of te ronden. 

Tot slot: naar verwachting vindt het eerstvolgende debat over de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus plaats op woensdag 24 februari, na de 

persconferentie op 23 februari. Stemmingen over moties ingediend tijdens dit 

debat kunnen dan eveneens meegenomen worden op 25 februari. 

Met vriendelijke groet, 

namens het Presidium, 

Khadija Arib 

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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