
 
 
 
 
 
 
 
Aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
Kenmerk: 202101717       14 juni 2021 
 
 
Geachte Voorzitter,  

Het stenografisch verslag van de regeling van werkzaamheden d.d. 8 juni dat u mij toezond, is in 

goede orde ontvangen. Zoals ik u op 4 juni jl. schriftelijk heb geïnformeerd, geef ik thans uitvoering 

aan de opdracht in de motie van de Tweede Kamer die mij aanwees als informateur (35788, nr. 25). 

De motie bevatte een drietal inhoudelijke vragen, nl. 

- op basis van de bevindingen en het verslag van informateur Tjeenk Willink, de inbreng van partijen, 

de expertise van departementen, gebruikmakend van bestaande rapporten en adviezen en wat de 

informateur verder nodig acht, politieke overeenstemming te zoeken voor herstel- of transitiebeleid 

dat niet los kan worden gezien van een aantal al veel langer bestaande problemen in economie en 

samenleving; 

- mede op basis van het verslag van informateur Tjeenk Willink te inventariseren welke (andere) 

urgente, grote thema’s met voorrang moeten worden uitgewerkt ten behoeve van een 

regeerakkoord op hoofdlijnen en hierbij geïdentificeerde doelen en problemen zo precies mogelijk te 

definiëren en met feiten te staven, met de belemmeringen die aan het bereiken van dat doel of het 

oplossen van dat probleem in de weg staan; 

- na te gaan welke afspraken er bij voorrang gemaakt moeten worden om de democratische 

rechtsorde te herstellen en te versterken.  

Tevens bevatte de motie een vierde verzoek, nl. 

- vervolgens te onderzoeken welke partijen bereid zijn om op basis van de door de informateur 

onderzochte contouren van het te voeren beleid met elkaar de onderhandelingen over een 

coalitieakkoord te voeren. 

De uitvoering van de motie vindt - ondanks de complexiteit ervan – gestaag  voortgang. 

Dit neemt niet weg dat een zorgvuldige uitvoering en afronding van de werkzaamheden meer tijd 

vragen dan in de motie voorzien. Mijn streven blijft erop gericht zo spoedig mogelijk verslag aan u uit 

te brengen nadat de opdracht in de motie is uitgevoerd.  

 

Hoogachtend, 

 
 
 
M.I. Hamer, 
Informateur 


