
Kennisagenda’s Kamercommissies 2020

BuHa-OS Toekomst van de wereldhandel, 
WTO en handelsverdragen

Europese beleid op handels- en 
investeringsverdragen  

Internationale klimaat�nanciering Opvang in de Regio in relatie tot 
inzet van Nederland (onder meer 
het Challenge fund)

Grondoorzaken migratie in relatie 
tot inzet van Nederland

Ontwikkelingssamenwerking 
en Europa

Topsectorenbeleid Handelsagenda 
Europese Commissie

Afrikastrategie

BiZa Democratie:
Versterking van de lokale 
democratie

Democratie:
Gevolgen van een groter eigen 
belastinggebied

Integriteit:
Ervaringen van lokaal bestuur in 
beeld brengen

Integriteit:
Bedreigingen politieke 
ambtsdragers

Vervolg Staatscommissie 
parlementair stelsel: Inventa-
risatie burgerfora initiatieven

Vervolg Staatscommissie 
parlementair stelsel: 
Opkomstbevordering verkiezingen

Digitalisering:
e-Government Europese lidstaten

BuZa Impact van internationale 
demogra�sche ontwikkelingen 
op het buitenlands beleid

Impact van technologische 
ontwikkelingen op het 
buitenlands beleid  

Buitenlands beleid van de EU Positie van de NAVO in een 
veranderende geopolitieke 
context

Persoonsgerichte sancties op 
mensenrechtenschendingen

DEF Defensiematerieelbegrotings-
fonds

Europees Defensie Fonds (EDF) Grote materieelprojecten Europese DefensiesamenwerkingGrensverleggende IT (GrIT)

EUZA Transparantie EU-uitbreiding Brexit Conferentie over de toekomst 
van Europa 

Arbeidsmigratie Geldstromen rond het 
Meerjarig Financieel Kader

Rechtsstatelijkheid in de EU 

EZK Markt en Overheid Realiseren klimaatopgave Financiële impact klimaatbeleid

LNV Natuur / Natura 2000 Inkomsten en verdienmodel 
ondernemers in de 
landbouwsector

Big data in de landbouw, 
tuinbouw en visserij

Mestbeleid 

OCW Emancipatie: genderscan 
ondernemerschap

Schakelpunten / overgangen 
onderwijssoorten

Passend Onderwijs 

SZW Rondkomen: wonen, milieu, 
gezondheid, en mobiliteit

Veranderende arbeidsmarkt: 
platformeconomie, krapte op de 
arbeidsmarkt, en robotisering

Veranderende arbeidsmarkt: 
Leven lang gezond werken 

Veranderende arbeidsmarkt: 
Leven lang leren/ontwikkelen

VWS Arbeidsmarkt in de zorg Lessen Scandinavische landen 
langdurige zorg

Wachttijden en wachtlijsten in 
de zorg

De juiste zorg op de juiste plek Stelselvraagstukken ouderenzorg

J&V Cybersecurity Misdaadgeld Modernisering Wetboek van 
Strafvordering

Rechtsstaat

KR Ontwikkeling SDG/MBW 
baseline  Caribisch Nederland

Ontwikkelingsmogelijkheden 
landbouw Caribisch gebied

Onderzoek economische 
potentie Caribische deel 
Koninkrijk

Onderzoek bijzondere 
uitkeringen 

Toekomstige relatie met 
Caribisch gebied

Verhoudingen 4 landen 
Koninkrijk

Wederopbouw Bovenwinden 
na ’Irma’. 

Borging goed bestuur 
Sint Eustatius 

Organisatie en praktijk 
opsporing en vervolging 
stra�are feiten

Sociaal minimum 
Caribisch Nederland

Regelgeving Caribisch 
Nederland in het sociaal domein

I&W Anticiperend handhaven Schiphol Medische keuringen CBR Grootstedelijke mobiliteit Mobiliteitskeuzes Hernieuwbare brandsto�en 
en energiedragers en 
biobrandsto�en

Opkomende sto�en, zeer 
zorgwekkende sto�en ( ZZS - en 
chemische sto�en

Grote projecten

FIN Box 3 op basis van werkelijk 
rendement

Markt en Moraal NL Financial Investments (NLFI) Verduurzaming �nanciële sector Belastinghe�ng multinationals CO2-he�ng Monitor Brede Welvaart Ontbijtbijeenkomst 
Verantwoordingsdag*

V-100*

Open data bij de controle van 
de overheid

Evaluatiestelsel van de 
rijksoverheid

Verslaggevingsstelsel van 
de rijksoverheid

Inzicht in publiek geld 

Noot: de kennisagenda van de commissie Binnenlandse Zaken dient nog te worden vastgesteld en volgt op een later moment.* Deze activiteiten vinden in verband met de coronacrisis dit jaar niet plaats.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/buza/versterking-kennispositie-2018
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/defensie/versterking-kennispositie
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/eu/versterking-kennispositie-2018-0
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/economische-zaken-en-klimaat/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/financi%C3%ABn/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/iw/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/jv/versterking-kennispositie-2018
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/koninkrijksrelaties/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/lnv/versterking_kennispositie
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/ocw/versterking-kennispositie
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/sociale-zaken-en-werkgelegenheid/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/kennisagenda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/binnenlandse_zaken/versterking_kennispositie



