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Agenda   

Opgesteld 23 september 2022
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 27 september 14.00 uur 
Woensdag 28 september 10.15 uur 
Donderdag 29 september 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota 
Deelnemingenbeleid 

28 165, nr. 374 – de motie-Heinen c.s. over strategische onafhankelijkheid ook als publiek 
belang definiëren 

28 165, nr. 375 – de motie-Van Baarle over de doelstelling van inclusie en diversiteit nader 
concretiseren en afrekenbaar maken binnen het deelnemingenbeleid 

28 165, nr. 376 – de motie-Alkaya over een vast contract met een leefbaar loon als vuistregel 
hanteren bij het aandeelhouderschap 

28 165, nr. 377 – de motie-Alkaya over de salarissen binnen deelnemingen maximeren op 
hetzelfde niveau als de Minister-President 

28 165, nr. 378 – de motie-Grinwis c.s. over ervoor zorg dragen dat staatsdeelnemingen en 
hun dochterondernemingen geen reclame maken rond het WK in Qatar 

Stemmingen 4. Stemmingen in verband met: 
35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de 

verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de 
verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten 
jeugdhulp 

35 833 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23) 

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 

Wijzigingen zijn aangegeven met * 
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– gewijzigd amendement Maeijer/Mohandis (11,I) over het wettelijk borgen van 
de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven 
(wijziging opschrift) 
– artikel I, aanhef 
*– gewijzigd amendement Westerveld/Mohandis (23) over het kunnen 
opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiële instelling die de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
– gewijzigd amendement Maeijer/Mohandis (11,III) over het wettelijk borgen 
van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven 

 *NB: Indien 23 en 11 worden aangenomen, wordt van 11, III, onder 1: 
 – in plaats van de voorgestelde tekst in onderdeel a, in het door 23, onder 

1, gewijzigde onderdeel 3°, aanhef, na «pleegzorg» ingevoegd «of de 
voortzetting of hervatting van verblijf in een gezinshuis»; 

 – geen uitvoering gegeven aan de onderdelen b en c. 

– artikel I, onderdeel A 
– artikel I, onderdelen B t/m O 
– artikel I 
– artikelen II t/m V 
– gewijzigd amendement Maeijer/Mohandis (11,II) over het wettelijk borgen 
van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en 
enkele andere wetten 

35 833, nr. 12 – de motie-Westerveld/Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten 
voor alle pleegouders en pleegkinderen 

35 833, nr. 13 – de motie-Van Haga/Omtzigt over het verstrekken van data voor het 
onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen 

35 833, nr. 14 – de motie-Van Haga over inzichtelijk maken hoe het schrappen van de 
verleningsbeschikking de hulp verbetert 

35 833, nr. 15 – de motie-Van Haga over de verleningsbeschikking handhaven en 
onafhankelijke toetsingscommissies instellen in iedere gemeente 

35 833, nr. 16 – de motie-Mohandis c.s. over een onderzoek naar de vijf basisvoorwaarden 
voor zelfstandigheid 

35 833, nr. 17 – de motie-Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond 
uithuisplaatsingen te verbeteren 

35 833, nr. 18 – de motie-Ceder over een gesprek met pleegzorg.nl over een passend 
ondersteuningsaanbod aan pleegouders 

35 833, nr. 19 – de motie-Omtzigt c.s. over snel wettelijk vastleggen dat kinderen en ouders 
bijgestaan worden door een vrij te kiezen advocaat 

35 833, nr. 20 – de motie-Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen 
er twijfel is over de uithuisplaatsing 

35 833, nr. 21 – de motie-Omtzigt c.s. over alle 45 casussen aan het Keurmerkinstituut ter 
beschikking stellen 

35 833, nr. 22 (overgenomen) – de motie-Raemakers/Ceder over een evaluatie van de bestuurlijke 
akkoorden over pleegzorg en gezinshuizen 

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport over de 
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst 

31 066, nr. 1103 – de motie-Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over 
ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan 
of stonden 

31 066, nr. 1104 – de motie-Azarkan over het opsporen en buiten werking stellen van alle 
lijsten die niet aan de privacywetgeving voldoen 

31 066, nr. 1105 – de motie-Azarkan over het uitspreken van afkeuring over het onderscheid 
maken op basis van subjectieve, niet-fiscale criteria 

31 066, nr. 1106 – de motie-Alkaya over eenieder die in FSV geregistreerd stond persoonlijk op 
de hoogte stellen van de tegemoetkomingsregeling 
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Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse 
input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer 

22 112, nr. 3483 – de motie-Koerhuis over een plan voor de walstroominfrastructuur voor het 
koeltransport 

22 112, nr. 3484 – de motie-Kröger over een toelatingsverbod voor vrachtwagens op fossiele 
brandstof per 2035 of zo veel eerder als mogelijk 

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT 
35 925 A, nr. 84 – de motie-Van der Molen c.s. over realisatie van het treintraject 

Eindhoven-Heerlen 
35 925 A, nr. 85 (aangehouden) – de motie-Van der Molen/De Hoop over het fiets-voetveer tussen Nieuwer Ter 

Aa en Breukelen handhaven totdat er een alternatief is gerealiseerd 
35 925 A, nr. 86 – de motie-Stoffer/Van der Molen over overleg met de regio’s over de aanpak 

van de Rijnbrug als verkeersknelpunt 

Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief 
Hoger onderwijs en wetenschap 

31 288, nr. 975 – de motie-Van der Woude over voor de continuering van het Faculty of 
Impact-programma voldoende middelen beschikbaar stellen uit het fonds 
Onderzoek en Wetenschap 

31 288, nr. 976 – de motie-Van der Laan/Westerveld over het instemmingsrecht van de 
medezeggenschap op de studievoorschotmiddelen vanaf 2025 continueren 

31 288, nr. 977 – de motie-Van der Molen/Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke 
afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen 

31 288, nr. 978 – de motie-Van der Molen/Van der Woude over de wijze van toetsing van de 
taalkeuze expliciteren in het beoordelingskader van de NVAO 

Stemmingen 10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen 

31 288, nr. 979 – de motie-Van der Woude/Van der Molen over de risicoanalyse 
kennisveiligheid op systematische wijze laten uitvoeren door de instellingen 

31 288, nr. 980 – de motie-Dekker over Chinese studenten en onderzoekers op Nederlandse 
universiteiten weren uit alle gevoelige kennisdomeinen 

Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Resultaten 
van de uitvoering van instellingsaccreditatie 

31 288, nr. 981 – de motie-Westerveld over inzetten op verbetering van het huidige 
accreditatiestelsel 

31 288, nr. 982 – de motie-Van der Woude/Van der Molen over een instrument waarmee de 
NVAO steekproeven kan houden naar de onderwijskwaliteit van opleidingen 

Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van 
de volkshuisvesting 

32 847, nr. 934 – de motie-Van Haga over de liberalisatiegrens niet verhogen 
32 847, nr. 935 – de motie-Van Haga over het splitsen van woningen aanmoedigen 
32 847, nr. 936 – de motie-Van Haga over de kostendelersnorm voor alle Nederlanders 

afschaffen 
32 847, nr. 937 – de motie-Van Haga over afkeuring uitspreken over de plannen van de 

Minister voor Volkshuisvesting 
32 847, nr. 938 – de motie-Beckerman/Sylvana Simons over een eenmalige garantiestelling 

van 50 miljoen waardoor wooncoöperaties externe financieringen kunnen 
aantrekken 

32 847, nr. 939 – de motie-Beckerman/Sylvana Simons over de 30%-normering gebruiken om 
het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen 

32 847, nr. 940 – de motie-Beckerman/Sylvana Simons over een programma van maatregelen 
voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad ten behoeve van huurders 
en kopers met een lager inkomen 

32 847, nr. 941 – de motie-Peter de Groot over onderzoeken in hoeverre het WWS 
aanpassing behoeft om het geschikt te maken voor de middenhuur 
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32 847, nr. 942 – de motie-Peter de Groot over landelijke regie nemen in een zorgvuldige 
transformatie van specifieke recreatieparken naar woonwijken 

32 847, nr. 943 – de motie-Grinwis/Geurts over belemmeringen voor woningcorporaties om 
bouwgrond te kopen wegnemen 

32 847, nr. 944 – de motie-Boulakjar/Grinwis over de realisatie van studentenwoningen bij 
Kronenburg in Amstelveen 

32 847, nr. 945 – de motie-Den Haan over de aanbevelingen van de Raad voor 
Volksgezondheid & Samenleving meenemen in de uitwerking van de 
voorwaarden van woon-zorgvisies 

32 847, nr. 946 – de motie-Nijboer over de huren van huurwoningen met een energielabel 
slechter dan C dit jaar nog verlagen 

32 847, nr. 947 – de motie-Nijboer over de huren voor 2023 bevriezen 

Stemmingen 13. Stemmingen in verband met: 
35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen 

zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg) 

35 824 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27) 

De Voorzitter: mw. Van den Berg wenst haar amendement op stuk nr. 16 
in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt. 

– artikelen 1.1 t/m 1.3 
– amendement Hijink/Van den Berg (22) over het waarborgen van het 
allerhoogste niveau van bescherming bij de uitwisseling van gegevens 
– amendement Van den Berg/Hijink (24,I) over het na een jaar na 
inwerkingtreding alleen werken met volledige interoperabiliteit 
– gewijzigd amendement Van den Berg/Hijink (25) over verplicht gebruik van 
open en waar mogelijk internationale standaarden (API) 
– amendement Hijink (20) over het niet toestaan van verplichte uitwisseling 
van gegevens via elektronische uitwisselingssystemen 
– artikel 1.4 
– amendement Van den Berg (10) over het laten vervallen van de 
uitzondering voor zorg in strafrechtelijk kader 
– artikel 1.5 
– artikel 1.6 
– nader gewijzigd amendement Van den Berg (27) over een verduidelijking 
wie zorgverleners zijn die onder een zorgaanbieder ressorteren 
– artikel 2.1 
– amendement Van den Berg (15,I) over de koppelbaarheid van ict-systemen 
en de uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten 
(invoegen artikel 2.2) 
– amendement Van den Berg (13) over basiseisen voor inwisselbaarheid van 
informatietechnologieproducten of – diensten (invoegen artikel 3.0) 
– amendement Van den Berg/Hijink (26,I) over een vergunningplicht voor 
systemen voor gegevensuitwisseling van ziekenhuizen (invoegen artikel 3.0) 
– amendement Van den Berg/Hijink (24,II) 
– artikel 3.1 
– artikelen 3.2 t/m 3.4 
– amendement Van den Berg/Hijink (24,III) 
– artikel 3.5 
– amendement Van den Berg/Hijink (24,IV) 
– artikel 3.6 
– amendement Van den Berg (15,II) (invoegen artikel 3.7) 
– artikelen 4.1 en 4.2 
– amendement Van den Berg/Hijink (26,II) 
– artikel 4.3 
– artikelen 5.1 t/m 8.2 
– amendement Van den Berg/Hijink (24,V) (invoegen paragraaf 8a) 
– artikel 9.1 
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– amendement Van den Berg/Hijink (24,VI) 
– artikel 9.2 
– artikel 9.3 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg 
De Voorzitter: mw. Agema wenst haar motie op stuk nr. 32 te wijzigen en 
mw. Van der Plas haar motie op stuk nr. 39. 
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

35 824, nr. 28 – de motie-Van den Berg over een jaarlijkse monitoring van de markt voor ICT 
in de zorg 

35 824, nr. 29 – de motie-Van den Berg over draagvlak voor het opzetten van een nieuw 
basissysteem 

35 824, nr. 30 (overgenomen) – de motie-Van den Berg over de ziekenhuissector als vitale sector 
identificeren 

35 824, nr. 31 – de motie-Ellemeet/Van den Berg over in overleg met zorgaanbieders komen 
tot financieringsmogelijkheden 

35 824, nr. 32 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Agema over het opheffen van de corona-opt-in 
35 824, nr. 33 – de motie-Agema over niet tornen aan het opt-inbeginsel in de Wegiz 
35 824, nr. 34 – de motie-Agema over het wettelijk verankeren van de gespecificeerde 

toestemming 
35 824, nr. 35 (ingetrokken) – de motie-Agema over het eigenaarschap van medische gegevens bij de 

patiënt wettelijk verankeren 
35 824, nr. 36 – de motie-Agema over het digitaal intrekken van toestemmingen 
35 824, nr. 37 – de motie-Agema over het opt-inbeginsel in de European Health Data Space 

waarborgen 
35 824, nr. 38 – de motie-Van der Plas over een meerjarig programma als vervolg op InZicht 
35 824, nr. 39 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van der Plas over gegevensuitwisseling binnen de 

Wegiz louter gebruiken voor zaken als in de wet bedoeld 
35 824, nr. 40 – de motie-Van den Hil c.s. over een omschrijving van eigendom van 

medische gegevens uitwerken 
35 824, nr. 41 – de motie-Van den Hil/Tielen over haast maken met de uitvoering van de 

NIS2-richtlijn 
35 824, nr. 42 – de motie-Van den Hil/Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out 

voor de spoedeisende zorg 

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het systeem van de 
jeugdbeschermingsketen 
De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 888 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

31 839, nr. 879 – de motie-Mutluer over een landelijke caseloadnorm waarmee één 
jeugdbeschermer negen gezinnen kan helpen 

31 839, nr. 880 – de motie-Hijink over een voorstel voor kostendekkende tarieven voor de 
jeugdbeschermingsketen in 2023 

31 839, nr. 901 (gewijzigd, was 
nr. 881 en overgenomen) 

– de gewijzigde motie-Hijink over zes keer per jaar aan de Kamer rapporteren 
over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg 

31 839, nr. 882 – de motie-Van Haga over het instellen van een parlementaire enquête over 
het Nederlandse systeem van de jeugdbescherming 

31 839, nr. 883 – de motie-Van Haga over zo snel mogelijk duidelijke en bindende 
kwaliteitskaders voor de uitvoerende tak van de jeugdzorg opstellen 

31 839, nr. 884 – de motie-Van Haga over een onafhankelijk, intensief perspectiefonderzoek 
als vereiste voor het afgeven van een indicatie voor een uithuisplaatsing en/of 
een ots 

31 839, nr. 885 – de motie-Van Haga over het vertrouwen opzeggen in de Minister voor 
Rechtsbescherming 

31 839, nr. 886 – de motie-Van Haga over de documentaire TAKEN op korte termijn vertonen 
binnen het Kamergebouw 
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31 839, nr. 887 – de motie-Van Haga over het in kaart brengen van alle geldstromen binnen 
de jeugdbeschermingsketen 

31 839, nr. 888 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet 
aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen 

31 839, nr. 902 (gewijzigd, was 
nr. 889 en overgenomen) 

– de gewijzigde motie-Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde 
partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie 

31 839, nr. 890 – de motie-Markuszower/Maeijer over een concreet uitgewerkt plan dat de 
veiligheid, geborgenheid en kwaliteit van leven van het uit huis geplaatste kind 
verbetert 

31 839, nr. 891 – de motie-Markuszower/Maeijer over ten onrechte uit huis geplaatste 
kinderen zo spoedig mogelijk weer thuis krijgen 

31 839, nr. 892 – de motie-Markuszower/Maeijer over compensatie voor kinderen die door 
hun uithuisplaatsing schade hebben opgelopen 

31 839, nr. 893 – de motie-Markuszower/Maeijer over het herbeoordelen van het 
perspectiefbesluit van alle nog lopende uithuisplaatsingen en het 
bewerkstelligen van terugkeer 

31 839, nr. 894 – de motie-Raemakers over concrete maatregelen onderzoeken inzake de 
knelpunten in de rechtspositie 

31 839, nr. 895 – de motie-Raemakers/Peters over wetgeving voor de vorming van regionale 
veiligheidsteams in de jeugdbeschermingsketen 

31 839, nr. 896 – de motie-Sylvana Simons over het afzien van de geplande bezuiniging van 
500 miljoen op de jeugdzorg 

31 839, nr. 897 – de motie-Sylvana Simons over op korte termijn komen met concrete 
plannen met crisis- en systeemmaatregelen 

31 839, nr. 898 – de motie-Sylvana Simons over het instellen van een landelijke 
caseloadnormering met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek 
van Significant Public 

31 839, nr. 899 – de motie-Peters over bezien welke andere financieringsvormen passend zijn 
voor gecertificeerde instellingen 

31 839, nr. 900 – de motie-Peters over bezien hoe scheidingsproblematiek buiten de 
jeugdbeschermingsketen gehouden kan worden 

Stemmingen 16. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het 
bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met 

19 637, nr. 2984 – de motie-Van Baarle over afkeuren dat de IND etnisch heeft geprofileerd 
19 637, nr. 2985 – de motie-Van Baarle over een extern en onafhankelijk onderzoek instellen 

naar de mogelijke gevolgen van de zwarte lijst van de IND 

17. Debat over de krapte op de arbeidsmarkt met maximum spreektijden van 
4 minuten per fractie 

18. Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen met 
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie 

19. Tweeminutendebat Datacenters (CD 23/06) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

20. Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD d.d. 14/9) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

21. Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 15/9) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

28 325, nr. 238 22. Tweeminutendebat Bouwregelgeving met maximum spreektijden van 
2 minuten per fractie 

23. Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/06) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 
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24. Tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees 
perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) (CD 8/9) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

25. Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 
13/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

26. Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 14/09) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

27. Tweeminutendebat Internationaal spoor (CD 15/9) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

28. Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

35 825 29. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 
veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het 
geslacht in de akte van geboorte 

35 519 30. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van 
parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig 

36 037 31. Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het 
Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken 
van het bedreigen van een persoon (1e termijn Kamer) 

36 126 32. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering 
van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer 

36 177 33. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele 
suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) 

36 078 34. Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het 
overgangsrecht 

Langetermijnagenda 
4, 5 en 6 oktober (week 40) 
– Algemene Financiële Beschouwingen 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Medische Ethiek/Orgaandonatie (CD 02/06) 
– Tweeminutendebat NVWA (CD 28/06) 
– Tweeminutendebat Zzp (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Fiches over duurzame producten de norm maken en de 
Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel (22 112, nr. 3468) 
– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 (21 501-32, 
nr. 1454) 
– Tweeminutendebat Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer 
(30 015, nr. 106) 
– Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en 
uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) 
– Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 06/07) 
– Tweeminutendebat Defensienota (CD d.d. 14/9) 
– Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 13/9) 
– 36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand 
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse 
Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)) 
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– 35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen 
Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met 
betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor 
de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag 
van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 
25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 
(Trb. 2019, 92)) 
– 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot 
het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met 
Protocol (Trb. 2021, 80)) 
– 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het 
jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag 
lage inkomens) 
– 35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter 
implementatie van Europese regelgeving over het Europees 
strafregisterinformatiesysteem) 

11, 12 en 13 oktober (week 41) 
– Begroting Algemene Zaken (36 200 IIIA), Kabinet van de Koning 
(36 200 IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (36 200 IIIC) 
– Begroting Koning (36 200 I) 
– Begroting Binnenlandse Zaken (36 200 VII) 
– 35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling 
van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en 
bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing 
en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het 
aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)) 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 
– 35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers) 
– 35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) 
– 35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse 
onderwerpen op het gebied van langdurige zorg) 

18, 19 en 20 oktober (week 42) 
– Begroting Koninkrijksrelaties (36 200 IV 
– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36 200 XVI 
– Debat over de Europese Top d.d. 20 en 21 oktober 2022 
– 35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de 
doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re-en dupliek) 
– 36 021 (Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand 
gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten 
(Trb. 2021, 135)) 
– 35 765 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als 
selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs) 

21 t/m 31 oktober (week 43) 
– Herfstreces 

1, 2 en 3 november (week 44) 
– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
(36 200 XVII) 
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– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36 200 XIV) en het 
Diergezondheidsfonds (36 200 F) 
– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12) 
– 35 498 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering 
van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)) 
– 35 536 (Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek 
tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd) 
– 36 067 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en 
enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, 
standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale 
behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van 
pensioen (Wet toekomst pensioenen)) 
– 36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)) 
– 35 592 (Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een 
vertrouwenspersoon) 

8, 9 en 10 november (week 45) 
– Begroting Buitenlandse Zaken (36 200 V) 
– Pakket Belastingplan 2023 
– 35 936 (Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten 
(Reparatiewet forensische zorg)) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 36 107 (Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 
(Fiscale verzamelwet 2023) 
– 35 101 (Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging 
van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in 
verband met het toekennen van een adviesrecht aan het 
verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk 
verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)) 

15, 16 en 17 november (week 46) 
– Begroting Justitie en Veiligheid (36 200 VI) 
– Begroting Defensie (36 200 X) 
– 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van 
de bepalingen over markt en overheid) 

22, 23 en 24 november (week 47) 
– Begroting Economische Zaken en Klimaat (36 200 XIII) 
– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 200 VIII) 

29, 30 november en 1 december (week 48) 
– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36 200 XV) 
– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36 200 XII) 

6, 7 en 8 december (week 49) 
– stemmingen over alle begrotingen 
– 35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de 
toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor 
postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, 
de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de 
bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers) 
– 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van 
de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal 
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting) 
– 35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022–2023, Agenda 9



Aangemelde onderwerpen, nog 
niet geagendeerd 

– 35 386 (Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging 
van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband 
met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (voortzetting) 
– 35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 
de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid 
van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie 
inspanningen door het UWV) 
– 35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het 
oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten 
aanzien van overlastgevende vreemdelingen) 
– 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk 
en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en 
vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat 
vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde 
(Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting) 
– 35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot 
wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de 
dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing 
dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) 
– 35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) 
– 34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de 
terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting) 
– 34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende 
een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) 
(voortzetting) 
– 33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling 
parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; 
Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting) 
– 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op 
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair 
onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en 
het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het 
bewegingsonderwijs) (voortzetting) 
– 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen 
op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen 
door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) 
(re- en dupliek) 
– 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met 
de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele 
eindafrekening dividendbelasting)) 
– 34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele 
andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en 
prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de 
gezondheidszorg) 

Te agenderen debatten 
1. Debat over de aankomende klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) 
(Teunissen) (Minister-President) 
2. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en 
belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, 
Staatssecretaris VWS) 
3. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
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4. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister 
J&V, Minister MZ) 
5. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK) 
6. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK) 
7. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel 
(Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
8. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën) 
9. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, 
Minister J&V) 
10. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) 
(Minister J&V) 
11. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
12. Debat over opnamestops en lange wachttijden op 
spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister 
VWS) 
13. Debat over de woon-en zorgplannen voor ouderen (Hijink) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
14. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS) 
15. Debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de klimaatnota (Minister 
Klimaat en Energie) 

Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan 
(Wilders) (Minister-President) 
2. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën) 
3. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak 
(Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW) 
4. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2-1» 
(Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK) 
5. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de 
zaak Gino (Markuszower) (Minister RB) 
6. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) 
(Minister BZK, Minister VWS) 
7. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de 
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, 
Staatssecretaris Financiën) 
8. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland (Van Esch) 
(Staatssecretaris I&W) 
9. Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het 
Nederlanderschap terugkrijgt (Markuszower) (Staatssecretaris J&V) 
10. Dertigledendebat over de nationale prestatieafspraken Volkshuisvesting 
(Beckerman) (Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
11. Dertigledendebat over uitvoering van de aangenomen motie-Mutluer c.s. 
over de schadevergoeding voor de waterschade in Limburg (Mutluer) (Minister 
J&V) 
12. Dertigledendebat over de benoeming van dhr. Remkes als gespreksleider 
(Omtzigt) (Minister LNV, Minister voor Natuur en Stikstof) 
13. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (Agema) 
(Minister VWS) 
14. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg (Agema) (Minister VWS) 
15. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in 
de verpleeghuizen (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
16. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (Agema) (Minister en 
Staatssecretaris VWS, Minister Langdurige zorg en Sport) 
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17. Dertigledendebat over het aantal daklozen (Agema) (Staatssecretaris 
VWS) 
18. Dertigledendebat over het bericht dat Shell en ExxonMobil de NAM willen 
verkopen (Beckerman) (Staatssecretaris EZK) 
19. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen 
van mensen die de energie niet kunnen betalen en over verkoop van 17,5 
miljard kuub gas aan het buitenland (Omtzigt) (Minister Klimaat en Energie) 
20. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van 
de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan) 
(Minister-President, Staatssecretaris Financiën) 

Wetgevings- en notaoverleggen 

Maandag 26 september van 
10.00 uur tot 14.00 uur 

Van de vaste commissie voor Digitale Zaken over de Wet beveiliging netwerk- 
en informatiesystemen (Kamerstuk 36 084) 

Maandag 26 september van 
14.00 tot 17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid 
Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter 
verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727) 

Dinsdag 27 september van 16.30 
uur tot 23.00 uur 

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet hersteloperatie 
toeslagen (Kamerstuk 36 151) 

Woensdag 28 september van 
13.15 tot 18.15 uur 

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking over de beleidsnota BuHa-OS 

Maandag 10 oktober van 10.00 
uur tot 14.30 uur 

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid 

Maandag 10 oktober van 14.30 
uur tot 22.00 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36 067) 

Woensdag 12 oktober van 10.00 
uur tot 18.00 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36 067) 

Maandag 17 oktober van 10.30 
uur tot 13.30 uur 

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Implementatiewet 
richtlijn herstructurering en insolventie (Kamerstuk 36 040) 

Maandag 17 oktober van 11.00 
uur tot 19.00 uur en maandag 
31 oktober van 11.00 uur tot 
23.00 uur 

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2023 

Woensdag 19 oktober van 17.45 
uur tot 22.00 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36 067) 

Maandag 31 oktober van 14.00 
uur tot 18.00 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

over de initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de 
platformeconomie (Kamerstuk 35 230) 

Dinsdag 1 november van 16.30 
tot 19.30 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting 
voor het jaar 2023 

Maandag 7 november 2022 van 
10.00 tot 16.30 uur 

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het 
begrotingsonderdeel Wonen en Ruimtelijke Ordening 

Maandag 7 november van 11.00 
uur tot 15.00 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 
Wetenschapsbeleid 
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Maandag 7 november van 16.15 
uur tot 21.00 uur 

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de 
begrotingsonderdelen Asiel en migratie 

Maandag 7 november 2022 van 
15.15 uur tot 18.15 uur en van 
19.00 uur tot 22.00 uur 

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen 
Materieel en Personeel 

Maandag 14 november van 10.00 
uur tot 15.00 uur 

Van de vaste commissie voor Digitale Zaken over de begrotingsonderdelen 
die zien op digitalisering 

Maandag 14 november van 11.00 
uur tot 17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het 
begrotingsonderdeel Cultuur 

Maandag 14 november van 15.00 
uur tot 19.00 uur 

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van 
de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas 
over Recht doen waar recht ontbreekt «Recht doen waar recht ontbreekt» 
(Kamerstuk 36 096) 

Woensdag 16 november 2022 
van 10.00 tot 13.00 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de 
begroting voor het jaar 2023 

Maandag 21 november van 10.00 
uur tot 16.30 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het 
begrotingsonderdeel Water 

Maandag 21 november van 10.00 
uur tot 17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het 
begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken 

Maandag 21 november 2022 van 
16.45 tot 23.00 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het 
begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang 

Maandag 28 november van 10.00 
uur tot 20.00 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT 

Maandag 28 november van 11.00 
uur tot 17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het 
begrotingsonderdeel Media 

Maandag 28 november van 17.15 
uur tot 23.00 uur 

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het 
begrotingsonderdeel Sport en Bewegen 

Maandag 5 december van 11.00 
uur tot 15.00 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het 
begrotingsonderdeel Emancipatiebeleid 

Recessen 
Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022 

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023 

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023 

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023 
(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op 
woensdag 15 maart 2023) 

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023 
(Koningsdag: donderdag 27 april 2023) 

Hemelvaart 2023: donderdag 18 mei 2023 (geen vergadering) 

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023 
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Spreektijden VVD 352 minuten 
begrotingsbehandelingen D66 272 minuten 
(inclusief de Algemene PVV 216 minuten 
Financiële Beschouwingen) CDA 192 minuten 

SP 152 minuten 
PvdA 152 minuten 
GroenLinks 144 minuten 
Partij voor de Dieren 128 minuten 
ChristenUnie 120 minuten 
Forum voor Democratie 120 minuten 
JA21 104 minuten 
SGP 104 minuten 
DENK 104 minuten 
VOLT 96 minuten 
Fractie Den Haan 88 minuten 
BBB 88 minuten 
BIJ1 88 minuten 
Groep Van Haga 52 minuten 
Omtzigt 44 minuten 
Gündoğan 44 minuten 
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