
Kennisagenda’s Kamercommissies 2021

BuHa-OS Afrikastrategie - economische ontwikkeling 
en goed bestuur

Internationaal maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Global Health Strategy Vrijhandelsverdragen

BiZa Barrières bij sneller bouwen Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie 
Uitvoeringsorganisaties

Moderne woonzorgcombinaties 
voor ouderen

Interbestuurlijke verhoudingen

BuZa India Geopolitieke ontwikkelingen na 20 jaar 
Afghanistan en de positie van de NAVO in 
een veranderende geopolitieke context

Buitenlands beleid van de EU, inclusief 
machtsverschuivingen VS, China en de EU

DEF Europees Defensie Fonds (EDF) Grote materieelprojecten Europese Defensiesamenwerking, 
inclusief Europese Vredesfaciliteit

DIZA Arti�ciële Intelligentie Bescherming persoonsgegevens Digitale weerbaarheid Digital Services Act / Digital Markets Act ICT-investeringen binnen de overheidAlgoritmegebruik

EUZA Conferentie over de Toekomst van Europa Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU Europese waarden in de 
EU-lidstaten

COVID-19-herstelpakket EU-uitbreiding

KR Belastingen in de autonome 
landen

Overzicht investeringen duurzame en 
schone economie en klimaatbeheer

Rapport Adviescollege 
Dialooggroep Slavernijverleden

Art 73 VN-Handvest (niet-zel�estuurde 
gebieden) en Caribisch deel Koninkrijk

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

SZW Menselijke maat
- In de uitvoering
- In de Participatiewet

Rondkomen
- Armoede onder zzp’ers
-  Niet-gebruik sociale zekerheid

Veranderende arbeidsmarkt Hervorming Pensioenstelsel

I&W Integraal bereikbaarheidsbeleid Verduurzaming luchtvaart Achterstallig onderhoud en uitvoerings-
organisaties infrastructuur

Luchtkwaliteit Circulaire economie Grote projecten

OCW Basisvaardigheden: lees- en 
rekenvaardigheden

Achterstanden, segregatie, 
kansenongelijkheid

Lerarentekort (kwantiteit en kwaliteit 
leraren)

Reikwijdte artikel 23 (cursus) Potentie culturele en creatieve sector in 
binnen- en buitenland

VWS Herstelzorg Jeugdzorg Preventie Opleidingen in de zorg (Zorg)woonvormen ouderen

RU Verbeteringen rechtmatigheid 
rijksbegroting

Financiële auditfunctie Rijk Verslaggevingsstelsel Rijk Gedecentraliseerde uitgaven Inzicht in e�ecten van beleid Integratie breed welvaartsbegrip in de 
begrotings- en beleidscyclus

JenV Vermindering recidive en criminaliteitRechtsstaat en trias politica Modernisering Wetboek van 
Strafvordering

Drugsbeleid Uitvoeringsorganisaties op het terrein 
van J&V

FIN Belastingen: hervorming stelsel, �scale 
ongelijkheid, uitvoeringsaspecten, 
internationale verdragen.

Verduurzaming �nanciële sector Digitale �nanciële producten: 
digitale euro, cryptovaluta en 
toezicht

Initiatieven verbetering 
groeivermogen

Re�ectie op (Europees) monetair- en 
begrotingsbeleid 

Markt en moraal

EZK Lastenmonitor mkb Klimaatraadpleging Klimaat in relatie tot �t-for-55 Verbeteren informatiewaarde 
begroting

De Kennisagenda voorziet tevens in de benoeming van rapporteurs bij de jaarverslagen.
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