
Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2020) 

Planning (per kwartaal)  
Q1  
Voortgang Data Agenda Overheid 
Brief Open source software 
Voorgangsrapportage Digitale Toegang 
Kamerbrief eigendomsrechten persoonsgegevens 
Kabinetsstandpunt n.a.v. rapport Algemene Rekenkamer (AR) inzake diversiteit adviescolleges 
Wijziging Wet normering topinkomens (versterking WNT) 
Tweede Kamer informeren over Meerjarige Personeels Plannen 
Kamerbrief over onderzoeksvragen m.b.t. Medewerkerstevredenheidsonderzoeken over de rol van vertrouwenspersonen 
Reactie op onderzoek AR inzake adviescolleges 
Kamerbrief over uitkomsten onderzoek van het CBS inzake grootschalig Personeelsonderzoek 
Kamerbrief over motie Sneller en Den Boer (35300-VII-25) over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties  
Voorhang besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 21e tranche 
Kamerbrief over de uitvoering van de motie Van der Molen inzake taakdifferentiatie  
Brief voortgang en perspectief agenda stad en Europees agenda stad 
Brief uitwerking aanbevelingen werkgroep lokale rekenkamers  
Contouren van de agenda voor de toekomst van het ambt van burgemeester  
Brief over taakdifferentiatie (mede o.b.v. gesprek met de medeoverheden) 
Voorstellen voor een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur 
Voortgangsrapportage over de herziening van de Wet op de Lijkbezorging incl. reactie op rapport Sijmons inz. de lijkschouw 
Brief inz. de Agenda Toekomst Toezicht 
Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel versterking lokale rekenkamers  
Brief over de uitkomsten van het onderzoek naar de bezoldiging van statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen 
Voortgangsbrief gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid 
Brief met resultaten evaluatie wet aanpak woonoverlast 
Kamerbrief over de evaluatie van democratiefestival 2019 incl. vooruitblik editie 2020 
Update Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 
Wijziging van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor de huurders van ligplaatsen 
Brief Voorhang AMvB Inkomensgrenzen. 
Brief Evaluatie verhuurderheffing 
Voortgangsbrief flexwonen, inclusief monitoring aantallen 
Brief inzake Getekende woondeal Arnhem/Nijmegen 
Brief cycliciteit 
Brief maatregelen starters 
Wetsvoorstel en besluitwijzigingen sanering woningcorporaties 
Brief uitwerking van het strategisch programma van Waarborg Sociale Woningbouw 
Brief stand van zaken woningbouwimpuls 
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Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken, inclusief handreiking participatie 
Reactie minister op het rapport van Royal Haskoning/DHV over het instorten van het dak van het AZ stadion 
Reactie minister op advies van de  adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) naar aanleiding van  het Engelse 
onderzoeksrapport over de Grenfell Towers 
Minister informeert de Tweede Kamer over de specifieke problematiek van brandveiligheid in corporatiewoningen als gevolg van bewoning door labiele 
personen 
Voorhang wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving houdende regels met betrekking tot de coördinator omgevingsveiligheid en enkele 
andere wijzigingen 
Voorhangprocedure aanpassing Bouwbesluit 2012 en uitvoeringsregelgeving Omgevingswet in het kader van het stelsel van kwaliteitsborging voor het 
bouwen 
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek of de huidige eisen die voor energiezuinigheid van tijdelijke woningen 
gelden, kunnen worden aangescherpt (naar de mogelijkheden om de eisen aan luchtdoorlatendheid aan te passen)  
Verzamelbesluit (inijking) in voorhang 
Beleidsdoorlichting Ruimtelijke Kwaliteit 
Kamerbrief Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma  
Kamerbrief vierde rapportage voortgang Renovatie Binnenhof 
Notitie Verkenning spreiding rijkswerkgelegenheid 
Kamerbrief over keuzes en sturing in de NOVI. Toezegging n.a.v. AO NOVI van 7 november 2019 
Toezending afschrift instellingsbesluit evaluatiecommissie Wiv 2017 
Wijziging Grondwet kiescollege kiezers buiten Nederland 
Wijziging Grondwet herijking grondwetsherzieningsprocedure 
Wijziging Grondwet vervallen uitgewerkte additionele bepalingen 
Voorstel van wet tot wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en 
ondertekende berichten 
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (heffing bij mede-eigendom) 
Wetsvoorstel versterken Groningen 
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging 
huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen woningwet) 
Voorhang Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing aan de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van 
gebouwen en de inijking van energielabels 
Wetsvoorstel Uitvoeringswet verordening ID kaarten 
Wetsvoorstel herstel voorzieningen St Eustatius 
Kamerbrief herijking gemeentefonds met verzoek om advies van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Raad voor het Openbaar Bestuur 
(ROB) 
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Planning (per kwartaal)  
Q2  
Brief Update NL DIGIbeter 
Brief Voornemen tot wetsvoorstel verzamelwet BRP 
Voortgang Data Agenda Overheid 
Maatregelen doorontwikkeling Rijksbrede integriteitsbeleid 
Tweede Kamer informeren over de resultaten van de uitvoering van motie Sjoerdsma mbt seksuele intimidatie op de werkvloer 
Voortgangsbrief implementatie advies Van Zutphen, stand van zaken implementatie EU-richtlijn, resultaten evaluatie wet Huis voor Klokkenluiders, 
verkenning fonds klokkenluiders  
Inwerkingtredings Koninklijk Besluit Invoeringswet Omgevingswet 
Voortgangsbrief Omgevingswet 
Kamerbrief over de financiële positie van gemeenten 
Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding  
Voortgangsrapportage over de herziening van de Wet op Lijkbezorging 
Voortgangsrapportage Ruimte in Regels (onderdeel van de Voortgangsrapportage Democratie in Actie 
Wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 
Wetsvoorstel herziening Wet gemeenschappelijke regelingen 
Voortgangsbrief Weerbaar Bestuur 
Jaarlijkse voortgangsrapportage versterking en vernieuwing lokale democratie 
Kamerbrief over het integraal verbeterplan van ProDemos 
Kamerbrief nader standpunt over mogelijke regulering transparantieverplichtingen n.a.v. onder andere de evaluatie van de Europese gedragscode 
tegen desinformatie 
Voorstel van wet tot wijziging Kieswet i.v.m. nieuwe procedure van uitslagvaststelling 
Voorstel van wet tot wijziging Grondwet strekkende tot opneming van bepaling over een kiescollege voor verkiezing van de Eerste Kamer (1e lezing) 
Voorstel van wet tijdelijke experimenten nieuwe stembiljetten 
Kamerbrief inzake toegankelijkheid verkiezingen (review stemlokalen) 
Uitvoeringswet Europese politieke partijen 
Brief Evaluatie Huisvestingswet 2014 (incl. beleidsappreciatie) 
Brief Staat van de Woningmarkt 
Kamerbrief voortgang woondeals (mogelijk i.c.m. voortgang woonagenda) 
Brief inventarisatie Plancapaciteit (mogelijk i.c.m. staat van de woningmarkt) 
Brief Voortgangsrapportage expertteam woningbouw (mogelijk i.c.m. staat van de woningmarkt) 
Brief Platform Hypotheken 2020 
Aanpassing Woningwet n.a.v. de evaluatie 
Kamerbrief over hoogwaardig hergebruik en recycling. Toezegging n.a.v. brief 2019-0000174212 over maatregelen voor het bevorderen van circulair 
bouwen 
Kamerbrief over motie Van Eijs (30196-681) over mogelijke voordelen van grootschalige bouw in hout  
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De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de motie Van der Lee; Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het gebruik van duurzaam hout in de 
bouw bevorderd kan worden 
Brief aan Tweede Kamer over inwerkintreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Brief aan de Tweede Kamer over de ontwikkeling en invoering van een digitaal woondossier 
Brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking warmtefonds 2.0 (inclusief toekomst Fonds Funderingsherstel) 
Brief over standaard en streefwaarden voor woningen (Klimaatakkoord) en de uitkomst van de onderzoeken naar de (mogelijke) doorwerking voor de 
huur(prijs)regelgeving 
Brief over herziening Energieprestatievergoeding (EPV) naar aanleiding van de evaluatie  
Brief over selectie tweede ronde Programma Aardgasvrije Wijken 
Evaluatie Nieuwe Sleutelprojecten 
Advies Monitor NOVI 
Verzending NOVI aan de Tweede Kamer, incl. uitvoeringsagenda, selectie NOVI-gebieden en andere bijlagen 
Kamerbrief onderzoek breedplaatvloeren  
Kamerbrief over gerechtelijke uitspraak over erfpachters Texel tegen Staatsbosbeheer en de Staat 
Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2019 op Verantwoordingsdag 20 mei 
Kamerbrief n.a.v. motie van het lid Özütok (35300-VII-15) over duurzaamheid als maatgevend criterium bij aanbestedingen 
Voorstel van wet tot wijziging Wet basisregistratie personen en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (verzamelwet) 
Voorhang wijziging Besluit huurprijzen woonruimte (maximering WOZ-waarde in WWS)  
Nahang AMvB woningbouwimpuls 
Nahang wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) 
Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht met betrekking tot de vergunningplicht voor buisleidingen voor warm water en stoom en enkele 
kleine wijzigingen 
Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enkele andere wetten 2020 
Wetsvoorstel versterking legitimiteit gemeenschappelijk regelingen 
Wijziging Financiële Verhoudingswet 
Voorhang inwerkingtredingsbesluit Omgevingswet 
Brief met voorstel voor herijking gemeentefonds 
Brief over oprichten kenniscentrum conventionele explosieven 
Brief over herziene belasting stelsel incl. rapport over uitbreiding lokaal belastinggebied 
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Planning (per kwartaal)  
Q3  
Brief kostenontwikkeling paspoorten 
Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen i.v.m. de evaluatie van die wet 
Meerjarenprogramma 2019-2021 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 
Voortgangsrapportage incl. opzet en inhoud nieuwe wet op de Lijkbezorging incl. reactie op het advies van de Gezondheidsraad 
Agenda Burgemeester 2030 
Wetsvoorstel uitdaag- en participatierecht 
Voorstel tot wijziging Wet financiering politieke partijen  
Voorstel tot wijziging Kieswet om het stembiljet voor kiezers buiten Nederland te regelen 
Brief over de utiliteitsbouw, waar onder de uitkomsten van het streefdoel 2030, een voorstel voor de eindnorm 2050 en aanverwante utiliteitsbouw 
onderwerpen 
Voortgangsrapportage van het Klimaatakkoord/Gebouwde Omgeving 
Kamerbrief over bevindingen en voorlichtingsacties van Milieu Centraal m.b.t. verduurzamingsmaatregelen in woningen voor Caribisch Nederland 
Kamerbrief over voortgang inventarisaties breedplaatvloeren/brandveiligheid gevels 
Kamerbrief vijfde rapportage voortgang renovatie Binnenhof 
Voorstel van wet tot wijziging Wet Basisregistratie personen in verband met Landelijke aanpak adreskwaliteit 
Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het 
wezenpensioen 
Voorstel tot wijziging van de Kadasterwet i.v.m. opnemen van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) als wettelijke taak 
Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. Klimaatakkoord gebouwde omgeving 
Wijziging Gemeentewet en Provinciewet i.v.m. versterking burgerparticipatie 
Wetsvoorstel Verzamelwet Basisregistratie Personen (BRP) 
Wijziging wet hergebruik van overheidsinformatie 
Wijziging Wet BRP i.v.m. landelijke adreskwaliteit 
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Planning (per kwartaal)  
Q4  
Beleidsdoorlichting 6.2/6.3 
Kamerbrief doorontwikkeling MijnOverheid 
Voortgangsbrief Huis voor Klokkenluiders 
Voortgangsbrief Omgevingswet 
Vijf wetten tot het samenvoegen van gemeenten per 1 januari 2022 

• Amsterdam en Weesp (NH) 
• St. Anthonis, Boxmeer en Cuijk (NB) 
• Beemster en Purmerend (NH) 
• Heerhugowaard en Langedijk (NH) 
• Landerd en Uden (NB) 

Wetsvoorstel Tweede tranche versterking integriteit openbaar bestuur 
Voorstel van wet tijdelijke experimenten early voting 
Kamerbrief Leennormen 
Wijziging Burgerlijk Wetboek (gebouw gebonden financiering) 
Kamerbrief uitvoering motie Van Eijs (35022, nr.10) over het verhogen van het kennisniveau over koolmonoxidevergiftiging 
Kamerbrief over stand van zaken actieplan toegankelijkheid bouw 
Brief aan de Tweede Kamer over de invoering van een materialenpaspoort 
Nulmeting van de Monitor NOVI 
Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen i.v.m. regeling van de rechtspositie van leden van publiekrechtelijke zbo's 
Wijziging Kaderwet ZBO en Kaderwet adviescolleges 
Wijziging wet op de lijkbezorging 

 

Nog geen concrete planning: 

• Vervolgbrief op het eerdere kabinetsstandpunt over het advies van de staatscommissie parlementair stelsel.1 

Het onderwerp Groningen wordt vooralsnog behandeld in de vaste commissie EZK, maar onderstaande stukken zullen namens de minister van BZK 
worden verstuurd:  

• Q1: Brief Bouwakkoord Groningen 
• Q1: Brief plan 2020 / versnellingsmaatregelen versterking (Groningen) 
• Q1: Brief/brieven afdoen diverse toezeggingen/moties Groningen 
• Q1: Wetsvoorstel Versterken (“Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie 

Groningen”); NB: eerste ondertekenaar is M EZK 
• Q2: Jaarverslag Nationaal Programma Groningen 

                                                
1 Kamerstuk 2019Z24452 


