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Geachte heer Revis, 

  

Hartelijk dank voor uw brief van 3 juli jl. waarin u reageert op mijn brief aan de 

Eerste Kamer over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. U maakt hierin een aantal 

kritische opmerkingen over het proces. Tevens geeft u aan er zeer aan te hechten 

dat het proces nu niet stilvalt, en verzoekt u om het lopende proces om te komen 

tot bestuurlijke afspraken eerst goed af te ronden. Hiertoe stelt u een bestuurlijk 

overleg op korte termijn voor. 

 

Ik ga graag in op uw voorstel voor een bestuurlijk overleg. Met u hecht ik eraan 

dat het lopende proces om te komen tot bestuurlijke afspraken samen goed wordt 

afgerond. Ik ervaar de inbreng van de VNG en haar leden daarbij als zeer 

waardevol en het overleg over het wetsvoorstel en de te maken bestuurlijke 

afspraken als constructief. Zoals ik ook in de brief aan de Eerste Kamer expliciet 

heb aangegeven, ben ik bereid om de door de VNG ingebrachte punten zoveel 

mogelijk mee te nemen in de uitwerking van de afspraken en is er van een 

akkoord tussen de VNG en mij pas sprake nadat deze afspraken wederzijds zijn 

bekrachtigd in een bestuurlijk akkoord. 

 

Ik stel voor het bestuurlijk overleg te voeren kort na de zomer. De komende 

periode kan dan benut worden om de te maken afspraken inhoudelijk goed voor 

te bereiden.  

 

U heeft mij ook gevraagd om de Eerste Kamer te verzoeken om na de zomer een 

extra schriftelijke ronde in te gelasten voor de behandeling van het wetsvoorstel. 

Ik heb uw verzoek doorgeleid naar de Eerste Kamer. 

 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

drs. K.H. Ollongren 


