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Ministerie van Financiën (IXB) en de 
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor 
het jaar 2021 

Nr. 10  MOTIE VAN HET LID SNELS 
Voorgesteld 1 oktober 2020 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de commissie-Ter Haar adviseert om grote bedrijven te 
verplichten in alle gevallen de commerciële winst in Nederland te 
rapporteren; 

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe dat in een wetswijziging moet 
worden vormgegeven, en de Kamer daarover in het begin van 2021 te 
rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Snels
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Nr. 13  MOTIE VAN DE LEDEN SNELLER EN SLOOTWEG 
Voorgesteld 1 oktober 2020 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Nederland een rijke traditie kent op het gebied van 
corporate governance waarin het bestuur van bedrijven wordt geacht op 
een evenwichtige manier rekening te houden met een breder scala aan 
economische en maatschappelijke belangen van alle belanghebbenden; 

overwegende dat de afgelopen jaren steeds meer twijfel is gerezen over 
de mate waarin dit in de praktijk gebeurt en dat duidelijker is geworden 
dat de huidige wet- en regelgeving ruimte laat om hiervan af te wijken; 

constaterende dat verschillende voorstellen zijn gedaan voor een betere 
wettelijke verankering van deze vorm van besturen met verschillende 
mogelijkheden voor naleving, bijvoorbeeld door een verantwoordelijkheid 
te introduceren voor bedrijven om alle belangen tegen elkaar af te wegen 
of bestuurders te verplichten ervoor te zorgen dat de vennootschap zich 
gedraagt als een verantwoordelijke vennootschap; 

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze deze vorm van 
besturen waarbij de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig 
betrokken worden in de wet verankerd en anderszins gestimuleerd kan 
worden, en ernaar te streven dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 
aan de Kamer te sturen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sneller 
Slootweg
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Nr. 14  MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. 
Voorgesteld 1 oktober 2020 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat voorstellen op grond van artikel 3.1 van de Comptabili-
teitswet (CW) een toelichting dienen te bevatten over de doelstellingen, 
doeltreffendheid, doelmatigheid, beleidsinstrumenten en financiële 
gevolgen; 

overwegende dat de Algemene Rekenkamer een belangrijke rol speelt 
voor de Tweede Kamer om de naleving hiervan te controleren, maar dat 
dit hoofdzakelijk om onderzoek en toetsing achteraf gaat; 

overwegende dat de Raad van State bij zijn advisering over wetsvoor-
stellen vooraf een toetsingskader hanteert waar een beleidsanalytische 
toets vast onderdeel van uitmaakt en dat deze duidelijke aanknopings-
punten biedt om explicieter aandacht te besteden aan artikel 3.1 CW; 

spreekt als haar wens uit dat de Raad van State bij zijn advisering over 
wetsvoorstellen expliciet aandacht besteedt aan de wijze waarop invulling 
is gegeven aan de verplichtingen uit artikel 3.1 Comptabiliteitswet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sneller 
Snels 
Aukje de Vries
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Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 16
Voorgesteld 6 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat welvaart over veel meer gaat dan geld, economie en groei;
neemt zich voor een volgend regeerakkoord te laten doorrekenen vanuit een 
bredewelvaartsperspectief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins
Sneller
Slootweg
Snels
Nijboer 
Stoffer
Van Raan
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Nr. 17  MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN WASSENBERG 
Voorgesteld 1 oktober 2020 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Kamer eerder de motie-Van Raan heeft aange-
nomen, over een bespiegeling over brede welvaart opnemen in de 
Miljoenennota, die kan helpen bij ontkokering van beleidsterreinen; 

overwegende dat er met de integratie van het bredewelvaartsbegrip een 
begin is gemaakt in de Miljoenennota 2021; 

constaterende dat de brede welvaart nog niet systematisch geïntegreerd 
is in de huidige Miljoenennota; 

constaterende dat de Raad van State adviseert om in het vervolg ook 
cijfermatige indicatoren van de ontwikkeling van de verschillende 
aspecten van brede welvaart, zoals door de planbureaus en het CBS 
gegenereerd, in de budgettaire nota’s een vaste plaats te geven; 

verzoekt de regering in de komende Miljoenennota ook cijfermatige 
indicatoren op te nemen van de ontwikkeling van de verschillende 
aspecten van brede welvaart, en brede welvaartsindicatoren een vaste 
plek te geven in de beleidscyclus, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Raan 
Wassenberg
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Nr. 18  MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. 
Voorgesteld 1 oktober 2020 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de gevolgen van de coronapandemie aantonen dat er 
een sterke wissel kan worden getrokken op huishoudens en gezinnen; 

constaterende dat in Europese landen verschillende maatregelen worden 
genomen om de samenleving te ondersteunen, zoals de tijdelijke 
btw-verlaging en de kinderbonus in Duitsland; 

overwegende dat het gerenommeerde Duitse Institut für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung geanalyseerd heeft dat huishoudens met 
kinderen extra kosten maken ten opzichte van huishoudens zonder 
kinderen, waarbij het effect van de kinderbonus, gemeten in effect op 
uitgaven van huishoudens, effectiever was dan de tijdelijke btw-verlaging; 

overwegende dat de draagkracht van gezinnen ten aanzien van deze 
kosten, of het nu alleenstaanden, eenverdieners of tweeverdieners zijn, 
enorm kan verschillen; 

verzoekt de regering, in de Commissie Draagkracht mee te nemen met 
welke mate en wat voor soorten kosten huishoudens met kinderen te 
maken hebben ten opzichte van huishoudens zonder kinderen; 

verzoekt de regering tevens aan de Commissie Draagkracht te vragen 
hierbij ook waar mogelijk specifiek aandacht te hebben voor de verschil-
lende typen huishoudens, zoals eenverdieners, tweeverdieners en 
alleenstaanden, met of zonder kinderen, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Stoffer 
Slootweg 
Bruins
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