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35 049 Voorstel van wet van de leden Raemakers en 
Van Meenen tot wijziging van de Wet 
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders 
kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of 
niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan 
het rijksvaccinatieprogramma 

Y  BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VOOR VOLKSGE-
ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 

Aan de Tweede Kamerleden Raemakers en Van Meenen 

Den Haag, 18 mei 2022 

De leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid1 en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 hebben kennisge-
nomen van uw brief van 12 mei 2022 waarin u in afwachting van een 
novelle verzoekt om de verdere behandeling van en de stemming over het 
initiatiefwetsvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemoge-
lijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet 
deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049) aan te houden. De 
leden van deze commissies hebben naar aanleiding van deze brief op 
17 mei 2022 besloten om de Voorzitter te adviseren de stemming over het 
initiatiefwetsvoorstel nogmaals met één week uit te stellen tot 24 mei 
2022. 

Tijdens het debat van 19 april jl. is door diverse fracties wezenlijke kritiek 
geuit op dit initiatiefvoorstel. De leden wensen te vernemen op welke 
wijze én aan welke kritiekpunten met de novelle tegemoet zal worden 

1 Samenstelling: 
Kox (SP), Essers (CDA), Ester (CU), Vos (PvdA) (voorzitter), Van Strien (PVV), Oomen-Ruijten 
(CDA), Schalk (SGP), Stienen (D66), De Bruijn-Wezeman (VVD) (ondervoorzitter), A.J.M. van 
Kesteren (PVV), Van Rooijen (50PLUS), Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA), Frentrop (Fractie-
Frentrop), Geerdink (VVD), Van Gurp (GL), Moonen (D66), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), De 
Vries (Fractie-Otten), De Blécourt-Wouterse (VVD), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Berkhout 
(Fractie-Nanninga), Raven (OSF), Prast (PvdD) en N.J.J. van Kesteren (CDA).

2 Samenstelling:
Ganzevoort (GL), Gerkens (SP), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Oomen-Ruijten (CDA), 
Rombouts (CDA), Bredenoord (D66), Koole (PvdA), De Bruijn-Wezeman (VVD), 
Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Klip-Martin (VVD) (voorzitter), Vos 
(VVD), Dessing (FVD), Van Gurp (GL), Prast (PvdD), Van Pareren (Fractie-Nanninga) (ondervoor-
zitter), Prins (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van der Voort (D66), 
Keunen (VVD), Hermans (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en Karakus (PvdA).
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gekomen. De leden vernemen tevens graag een concretisering van het 
tijdpad dat u ten aanzien van de novelle voor ogen staat. 

De leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien uw beant-
woording met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 
vrijdag 20 mei voor 17.00 uur, teneinde de Voorzitter op dinsdag 
24 mei a.s. nader te kunnen adviseren over uw verzoek om de beraad-
slaging en stemming verder aan te houden in afwachting van de 
voorgenomen novelle. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
M.L. Vos 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
T. Klip-Martin
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