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Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN 
ANTWOORDEN 
Vastgesteld 16 juni 2020 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te 
brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven 
antwoorden. 

De vragen zijn op 2 juni 2020 voorgelegd aan de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij brief van 15 juni 2020 zijn ze door 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie,
Ziengs 

De griffier van de commissie,
Roovers 
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Vraag 1: 
Wat wordt precies bedoeld met de zin «De aanvullende middelen die voor 
een extra verenigde vergadering benodigd zijn, zijn aan de begroting 
toegevoegd op artikel 10 Nog onverdeeld en worden bij gelegenheid van 
de Miljoenennota 2021 op het juiste artikel gezet»«? Kan worden 
toegelicht voor wat voor extra verenigde vergadering dit bedrag bijvoor-
beeld is en waarom het nu nog onverdeeld is? 

Antwoord: 
De middelen zijn bestemd voor een extra verenigde vergadering ten 
behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid. Deze vindt, gezien de 
ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen, naar verwachting plaats 
in november. In verband met een aantal onzekerheden over de ramingen 
is een bedrag beschikbaar gesteld op «onverdeeld». Dit met de gedachte 
de bedragen toe te delen op het moment dat hier meer zekerheid over is. 

Vraag 2: 
Is het de verwachting dat dit jaar extra kosten gemaakt zullen worden om 
de tijdelijke huisvesting «corona-proof te maken» voor het geval ook na 
de zomer van 2021 er nog beperkingen gelden? 

Antwoord: 
Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
project tijdelijke huisvesting B67. Vanuit de gebruikerskant is er nog geen 
zicht op de mogelijke financiële effecten om B67 geschikt te maken voor 
de 1,5 meter maatschappij.
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