
Soms wil de Tweede Kamer meer weten over een bepaald onderwerp. 
Er zijn drie soorten parlementair onderzoek.
Om een onderzoek te kunnen doen, wordt een tijdelijke commissie opgericht. 
Deze commissie bestaat uit Kamerleden van verschillende politieke partijen.

Keuze maken tussen de drie soorten parlementair onderzoek.
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Eindrapport 
Het rapport wordt voor de verkiezingen in maart 
2021 opgeleverd. Hierin staan conclusies en  
aanbevelingen om de problemen in de uitvoering 
terug te dringen en de burger meer centraal te 
stellen.

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

PARLEMENTAIR ONDERZOEK

Situatie 
In de afgelopen periode waren er regelmatig  
problemen bij uitvoeringsorganisaties die aanzien-
lijke gevolgen hadden voor grote groepen mensen. 
De Tweede Kamer maakt zich hier zorgen over: 
wordt het belang van de burger wel genoeg  
gediend?

Onderzoeksvoorstel
De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) doet  
onderzoek naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties.  
Dat zijn organisaties als het CBR, dat rijbewijzen verstrekt,  
het UWV, dat uitkeringen verzorgt, en de Belastingdienst.  
De commissie wil weten wat succes- en faalfactoren zijn en  
of daar een patroon in te vinden is. De commissieleden kijken  
naar de hele keten van wetgeving tot uitvoering.

Oprichten commissie
De commissie is op 5 maart 2020 van start gegaan. 
In de commissie zitten Evert Jan Slootweg (CDA), 
John Kerstens (PvdA), Nevin Özütok (GL, onder-
voorzitter), Cem Laçin (SP), André Bosman (VVD, 
voorzitter), Corrie van Brenk (50PLUS) en Maarten 
Groothuizen (D66).

Onderzoek en verhoren
Tijdens het onderzoek verzamelen Kamerleden informatie  
van burgers, professionals op de werkvloer en ambtenaren bij  
ministeries en uitvoeringsorganisaties. Ook onderzoekt de com-
missie de rol van de Tweede Kamer zelf. Er worden hoorzittingen 
gehouden. Dit zijn gesprekken waarin Kamerleden vragen stellen 
over het onderwerp. De personen die worden opgeroepen zijn  
niet verplicht om voor de commissie te verschijnen en staan ook 
niet onder ede. De hoorzittingen zijn openbaar en te volgen via 
www.tweedekamer.nl.
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Eindrapport 
De commissie presenteert nog dit jaar een  
verslag aan de Tweede Kamer met bevindingen 
van de openbare verhoren.

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

PARLEMENTAIRE ONDERVRAGING 

Situatie 
Duizenden ouders hebben in de afgelopen jaren te 
maken gekregen met de harde fraudeaanpak bij de 
kinderopvangtoeslag. Veel ouders kwamen hierdoor  
in financiële problemen. Om de feiten op tafel te 
krijgen, zet de Tweede Kamer de parlementaire  
ondervraging in.

Onderzoeksvoorstel
De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
(POK) heeft een specifieke opdracht: onderzoek doen naar de  
betrokkenheid van bewindspersonen en hoge ambtenaren bij  
de totstandkoming van beleid en uitvoering van de kinderopvang-
toeslag.

Oprichten commissie
De commissie is op 2 juli 2020 van start gegaan.  
In de commissie zitten Renske Leijten (SP), Femke 
Merel van Kooten-Arissen (vKA), Chris van Dam 
(CDA, voorzitter), Roy van Aalst (PVV), Salima  
Belhaj (D66), Attje Kuiken (PvdA, ondervoorzitter), 
Tom van der Lee (GroenLinks) en Jeroen van  
Wijngaarden (VVD). 

Onderzoek en verhoren
De commissie verhoort in november getuigen en deskundigen  
in de Enquêtezaal. Wie opgeroepen wordt door deze commissie 
is verplicht te verschijnen en staat onder ede. Wat wisten de 
getuigen destijds? Waarom hebben zij niet, of pas laat ingegrepen? 
Wat leerden zij van hun ervaringen? En wat zouden ze de Kamer 
graag meegeven voor in de toekomst? De verhoren zijn openbaar 
en te volgen via www.tweedekamer.nl. 

GA NAAR VIDEO
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Eindrapport 
De planning voor het onderzoek en het aanbieden 
van het eindrapport, is nog niet bekend.  

Tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE 

Situatie 
Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel  
gebracht, maar kent ook zware schaduwkanten. 
Daarom is er gevraagd om een parlementaire  
enquête naar de aardgaswinning in Groningen. 
Doel van het onderzoek is om de feiten en gebeur-
tenissen op een rij te zetten en hiervan te leren  
in de toekomst. 

Onderzoeksvoorstel
De tijdelijke commissie heeft de opdracht om een onderzoeksvoor-
stel uit te werken voor de opzet van de parlementaire enquête. De 
Kamer verwacht een veelomvattend onderzoek, waarin grondig-
heid en zorgvuldigheid voorop staan. Het onderzoek gaat terug 
tot de start van de aardgaswinning. Waarschijnlijk is het onder-
zoeksvoorstel in het voorjaar van 2021 klaar.

Oprichten commissie
Op 22 september 2020 is de tijdelijke commissie 
Aardgaswinning Groningen opgericht. Deze  
commissie moet een voorstel doen hoe de  
parlementaire enquête over de aardgaswinning 
in Groningen het beste kan worden opgezet.  
Het is nog niet bekend wanneer de officiële  
parlementaire enquêtecommissie wordt ingesteld. 

Onderzoek en verhoren
Met deze enquête wil de Kamer de gevolgen van de aardgaswin-
ning in Groningen onderzoeken. Ze brengt daarna verslag uit aan 
de Kamer, aan de Groningers en aan de rest van Nederland. Een 
parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument  
dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft. Zo’n omvangrijk 
onderzoek wordt spaarzaam ingezet. Getuigen die de enquête-
commissie oproept, zijn verplicht te verschijnen. Zij staan onder 
ede. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd 
wanneer ze niet de waarheid spreken. De verhoren zijn openbaar 
en te volgen via www.tweedekamer.nl. 
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