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Agenda   

Opgesteld 16 december 2022
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 20 december 14.00 uur 
Woensdag 21 december 10.15 uur 
Donderdag 22 december 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 
36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van 

een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe 
dreiging daarvan 

36 194 (bijgewerkt t/m amendement nr. 36) 

– artikel I, onderdeel A 
– amendement Van Esch c.s. (31) over het wettelijk verankeren van 
preventiebeleid voor de volksgezondheid (invoegen onderdeel Aa) 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,I) over het vervallen van de 
aanwijzingsbevoegdheid voor besloten plaatsen 
– onderdeel B 
– onderdelen C t/m D 
– amendement Van der Staaij/Hijink (19,I) over een vervalbepaling van zes 
maanden voor de aanwijzing van een infectieziekte in groep A1 
– onderdeel E 
– amendement Van der Staaij/Hijink (19,II) 
– onderdeel F 
– onderdeel G 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,II) 
– amendement Pouw-Verweij c.s. (30) over het waarborgen van een brede 
inhoudelijke afweging ten aanzien van elk van de te nemen maatregelen 
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– amendement Pouw-Verweij c.s. (22) over het toevoegen van het criterium 
daadwerkelijk aan de geschiktheidseis voor de toepassing van de 
bevoegdheden 
– nader gewijzigd amendement Hijink/Van den Berg (29) over een bredere 
proportionaliteitstoets op de gevolgen van te nemen maatregelen voor het 
maatschappelijk welzijn 
– gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (35,I) over het alleen toestaan 
van een bijzondere procedure in spoedeisende gevallen 
– gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (35,II) 
– gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (33) over een wettelijke 
grondslag voor een vervaltermijn voor zware collectieve maatregelen 
– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,I) over het laten vervallen 
van artikel 58d over de noodbevoegdheid 

 Indien 10 verworpen: 
 – gewijzigd subamendement Hijink (36) over een specifieke procedure voor 

goedkeuring door de Tweede Kamer van gebruik van de noodbevoegdheid 
op grond van amendement nr. 34 

 – gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (34) over een vervaltermijn van 
acht weken voor collectieve maatregelen op basis van de noodbevoegdheid 

 – amendement Van den Berg (11) over het niet kunnen gebruiken van de 
noodbevoegdheid voor het instellen van een toegangsbewijs 

 NB. Indien zowel 35 als 36 en 34 zijn aangenomen, wordt in het door 36 
ingevoegde lid 1a «artikel 58c, tweede en derde lid,» vervangen door «de 
artikelen 58c, tweede lid, en 58ca,» en wordt in het door 36 ingevoegde lid 
1c «58c, derde lid, derde zin,» vervangen door «58ca, tweede lid, tweede 
zin,». 

– amendement Westerveld/Kuiken (35,III) 

 NB. Indien zowel 35 als 10 zijn aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 35,III 

– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,II) 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (12) over het onmogelijk maken 
om publieke plaatsen volledig te sluiten 
– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,III) 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,III) 
– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,IV) 
– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,V) 
– gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (32) over het belang van 
preventie en het voeren van voorspelbaar beleid 
– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,VI) 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,IV) 
– onderdeel H 
– onderdelen I en J 
– gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,VII) 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,V) 
– onderdeel K 
– onderdeel L 
– artikel I 
– artikel II 
– gewijzigd amendement Van den Berg (23) over handhaving van de naleving 
van door de voorzitter van de veiligheidsregio genomen besluiten (invoegen 
artikel IIA) 
– artikelen III t/m VII 
– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (14) over het expliciteren dat de 
Wbbbg niet gebruikt kan worden voor een avondklok bij infectieziekten 
behorend tot de groep A1 (invoegen artikel VIIA) 
– amendement Westerveld/Kuiken (35,IV) 
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– artikel VIII 
– artikelen VIIIA t/m X 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke 
gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van 
infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan 

36 194, nr. 27 – de motie-Hijink/Van den Berg over verschillende scenario’s opstellen van 
toekomstige pandemieën, met per scenario een breed conceptafwegingskader 

36 194, nr. 28 (ingetrokken) – de motie-Van den Berg c.s. over onderzoeken wat er nodig is om bij een 
volgende uitbraak van een A1-infectieziekte te zorgen voor een groter 
draagvlak voor gedragsmaatregelen 

Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Overdracht 
bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) 

31 289, nr. 529 (aangehouden) – de motie-Kwint/Westerveld over onderzoeken hoe de situatie bij de Scholen 
voor Persoonlijk Onderwijs zo heeft kunnen ontstaan en verbetervoorstellen 
naar de Kamer sturen 

31 289, nr. 530 – de motie-Kwint c.s. over alle mogelijke juridische stappen verkennen 
teneinde zo veel mogelijk onrechtmatig besteed geld bij de bestuurders van 
SvPO terug te vorderen 

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale euro 
27 863, nr. 109 – de motie-Alkaya/Heinen over zeker stellen dat de uitspraken in de 

motie-Heinen/Alkaya (21 501-07, nr. 1874) en de motie-Alkaya/Heinen 
(21 501-07, nr. 1829) een plek krijgen in de verordening van de Europese 
Commissie 

27 863, nr. 110 – de motie-Alkaya over onderzoeken of een andere rechtsgrondslag voor de 
introductie van een digitale euro, waarbij unanimiteit in de Raad vereist is voor 
besluitvorming, niet méér voor de hand ligt 

27 863, nr. 111 – de motie-Alkaya over uitspreken dat de digitale euro in een stelsel met 
private intermediairs nutteloos is en bij voorbaat afgekeurd moet worden 

27 863, nr. 112 – de motie-Van der Plas over het houden van een referendum over het wel of 
niet toevoegen van een digitale euro aan de officiële betalingsopties in de 
eurozone 

27 863, nr. 113 – de motie-Van der Plas over het gebruik van contant geld waarborgen en in 
2023 een effectanalyse uitvoeren 

27 863, nr. 114 – de motie-Grinwis/Heinen over de voorkeur voor een account-based 
toepassing van de digitale euro laten varen en openstaan voor alternatieven 

27 863, nr. 115 – de motie-Grinwis/Heinen over uiteenzetten of het binnen de huidige 
verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet mogelijk is dat de ECB zich de rol 
van aanbieder gaat aanmeten 

27 863, nr. 116 – de motie-Grinwis/Inge van Dijk over uiteenzetten welke maatschappelijke 
meerwaarde de digitale euro boven een nationale bank in publieke handen 
heeft 

27 863, nr. 117 – de motie-Eppink over zich verzetten tegen een digitale euro die de 
transferunie nog verder uitbreidt 

27 863, nr. 118 – de motie-Van Weyenberg c.s. over zorgen en vragen over de digitale euro 
meenemen in gesprekken in Europees verband 

27 863, nr. 119 – de motie-Van Weyenberg over het zich in Europees verband blijvend 
inzetten voor een Europese uitvoering met publieke waarborgen van een 
eventuele digitale euro 

27 863, nr. 120 – de motie-Gündogan/Van Weyenberg over het garanderen van transparante 
en eerlijke publieke voorlichting over de digitale euro 

27 863, nr. 121 – de motie-Ephraim over het door de regering uitspreken dat Nederland nooit 
zal deelnemen aan een programmeerbare digitale euro 

27 863, nr. 122 – de motie-Ephraim over een opt-outmogelijkheid bedingen rond de invoering 
van een digitale euro 
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27 863, nr. 123 – de motie-Ephraim over het bevestigen en communiceren dat het uitfaseren 
van contant geld niet aan de orde is 

27 863, nr. 124 – de motie-Tony van Dijck over afzien van de invoering van de digitale euro 
27 863, nr. 125 – de motie-Dassen over in Europees verband bepleiten dat de digitale euro 

volledig gestoeld dient te zijn op Europese infrastructuur 
27 863, nr. 126 – de motie-Dassen over in Europees verband inzetten op een duidelijke 

geopolitieke strategie achter de implementatie van de digitale euro 
27 863, nr. 127 – de motie-Van Houwelingen over een brief waarin wordt aangegeven hoe het 

kabinet in Europees verband probeert te voorkomen dat de digitale euro in de 
toekomst een bestedingsdoel of een vervaldatum krijgt 

27 863, nr. 128 – de motie-Van Houwelingen over zich in Europees verband inzetten voor het 
wettelijk onmogelijk maken van een vervaldatum of bestedingsdoel van de 
digitale euro 

27 863, nr. 129 – de motie-Van Houwelingen over te allen tijde met alle mogelijke middelen 
voorkomen dat inkomenssteun vanuit de overheid in de toekomst alleen via 
de digitale euro aan burgers uitbetaald kan worden 

27 863, nr. 130 – de motie-Van Houwelingen over te allen tijde met alle mogelijke middelen 
voorkomen dat de Europese digitale identiteit gekoppeld wordt aan een 
digitale euro 

27 863, nr. 131 – de motie-Van Houwelingen over garanderen dat er bij de toekomstige 
digitale euro geen negatieve rentes gevoerd zullen worden 

Stemmingen 7. Stemmingen in verband met: 
36 246, nr. 2 Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging 

van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van 
de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542 

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie 
voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair 
behandelvoorbehoud formeel te beëindigen. 

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen 

29 325, nr. 140 – de motie-Raemakers over verlengde jeugdhulp bij dreigende dakloosheid 
29 325, nr. 141 – de motie-Raemakers over het stimuleren van aanbieders en gemeenten om 

professionals te scholen om lhbti+-sensitief te begeleiden 
29 325, nr. 142 – de motie-Raemakers over actualisering van het advies van de 

commissie-Dannenberg 
29 325, nr. 143 – de motie-Mohandis over een inventarisatie van creatieve oplossingen die 

kunnen bijdragen aan meer betaalbare en passende woningen 
29 325, nr. 144 – de motie-Mohandis/Van den Hil over het betrekken van belanghebbenden 

en maatschappelijke organisaties bij het uitwerken van de monitor in de vorm 
van een dashboard 

29 325, nr. 145 (overgenomen) – de motie-Mohandis over garanderen dat er geen plek voor maatschappelijke 
opvang wordt afgebouwd zonder dat daar een betaalbare en passende 
woning voor in de plaats komt 

29 325, nr. 146 – de motie-Westerveld over het verrichten van een welzijnsonderzoek onder 
hulpverleners binnen de maatschappelijke opvang 

29 325, nr. 147 – de motie-Werner/Mohandis over jongeren pas uit de gesloten -jeugdzorg 
laten gaan als er een woonplek geregeld is 

29 325, nr. 148 – de motie-Agema over geen voorrang voor statushouders boven daklozen bij 
het toewijzen van een woning 

29 325, nr. 149 – de motie-Grinwis/Werner over kwantitatieve en meetbare doelen verbinden 
aan de monitoring van het nationaal actieplan Eerst een Thuis 

Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Kabinetsreactie WRR-rapport «Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen 
en maatschappelijk draagvlak» 

36 200 XVI, nr. 182 – de motie-Wassenberg c.s. over het vaststellen van een datum voor de 
invoering van de suikerbelasting 
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36 200 XVI, nr. 183 – de motie-Hijink over bewerkstelligen dat het werken van meer uren in de 
zorg financieel lonend wordt 

36 200 XVI, nr. 184 – de motie-Hijink over het in de gehele zorg onmogelijk maken van 
winstuitkering 

36 200 XVI, nr. 185 – de motie-Paulusma/Van Weyenberg over het actualiseren van Zorgkeuzes 
in Kaart en hierin de resultaten van de technische werkgroep 
macrobeheersing zorguitgaven meenemen 

36 200 XVI, nr. 186 – de motie-Paulusma over in 2023 een publiekscampagne houden waarin de 
burger wordt meegenomen in hoe de zorg wordt vormgegeven en waarom 

36 200 XVI, nr. 187 – de motie-Van den Berg over onderzoeken hoe toezicht op joint ventures van 
medisch specialisten om nieuwe situaties als ziekte te bestempelen werkt en 
hoe dit versterkt kan worden 

36 200 XVI, nr. 188 – de motie-Tielen over na de verkenning een start maken met een meerjarige 
leefstijlcoalitie en de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2023 
informeren 

36 200 XVI, nr. 189 – de motie-Tielen over expliciet maken hoe secundaire preventie een plek 
heeft in het preventiebeleid en mensen helpen zelf een rol te nemen in die 
vorm van preventie 

Stemmingen 10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg 
29 247, nr. 366 – de motie-Van den Berg/Ellemeet over nabijheid en leefbaarheid van een 

regio meenemen bij het opstellen van de normen voor acute zorg 
29 247, nr. 367 – de motie-Van den Berg/Paulusma over als mogelijke oplossingsrichting 

streven naar een matroesjkamodel bij toekomstige regio-indelingen 
29 247, nr. 368 – de motie-Paulusma over het advies van het Capaciteitsorgaan over 250 

instromers per jaar bij de opleiding tot physician assistant bezien in 
samenhang met het totaal van adviezen 

29 247, nr. 369 – de motie-Paulusma over de bevolkingsomvang per opleidingsregio als 
uitgangspunt nemen bij de verdeling van nieuwe opleidingsplaatsen voor 
medisch specialisten 

29 247, nr. 370 – de motie-Bushoff over waarborgen dat bij het uitwerken van alternatieven 
voor de 45 minutennorm de toegankelijkheid van acute zorg in Nederland niet 
verslechtert maar verbetert 

29 247, nr. 371 – de motie-Hijink over het in gesprek gaan met ziekenhuispersoneel, 
werkgevers en vakbonden om te komen tot afspraken voor een fatsoenlijke 
kilometervergoeding 

29 247, nr. 372 – de motie-Hijink over bij een mogelijke sluiting van een 
spoedeisendehulppost, acute zorg en/of ic-afdeling altijd een onafhankelijk 
onderzoek doen naar de effecten 

29 247, nr. 373 – de motie-Hijink over het opstellen van wetgeving die zorgverleners 
zeggenschap en instemmingsrecht geeft bij beleid dat raakt aan goed bestuur 

29 247, nr. 374 – de motie-Agema over het handhaven van de 45 minutennorm 
29 247, nr. 375 – de motie-Agema over het beleid zo aanpassen dat er niet nog meer 

streekziekenhuizen omvallen 
29 247, nr. 376 – de motie-Van Houwelingen over de toename van het beroep op 

ambulancezorg en first en rapid responders onderzoeken 

Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Kabinetsbesluit PALLAS 

33 626, nr. 18 – de motie-Tielen c.s. over het waarborgen van een gelijk speelveld op het 
gebied van nucleaire geneeskunde 

33 626, nr. 19 – de motie-Van der Plas over vitamine D terug in het basispakket 

Stemmingen 12. Stemmingen in verband met: 
35 851 Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter 

implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere 
wijzigingen 

35 851 (bijgewerkt t/m amendement nr. 47) 
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GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 

Wijzigingen aangegeven met * 

*De Voorzitter: mw. Dekker-Abdulaziz wenst het amendement op stuk 
nr. 25 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt. 

– artikel I, aanhef 
*– gewijzigd amendement Omtzigt (45) over het uitbreiden van het 
benadelingsverbod personen buiten de werkgerelateerde sfeer 
*– amendement Omtzigt (47) over het uitbreiden van het benadelingsverbod 
naar rechtspersonen die een melder bijstaan 
– amendement Omtzigt (32,I) over een Fonds voor klokkenluiders 
– amendement Leijten/Bushoff (40,I) over een Fonds voor klokkenluiders 

 NB. Indien 32 en 40 worden aangenomen, wordt de met 32,I en 40,I 
voorgestelde begripsbepaling slechts eenmaal ingevoegd. 

– gewijzigd amendement Leijten/Bushoff (41) over verduidelijking en 
verbreding van de term «misstand» 
– amendement Omtzigt (28,I) over een apart meldkanaal voor staatsgeheime 
informatie 
– onderdeel A 
– amendement Omtzigt (28,II) 
– onderdeel B 
– amendement Omtzigt (35) over een melding doen via een 
vertrouwenspersoon of een tussenpersoon 
– onderdeel C 
– amendement Omtzigt (36,I) over een verbod op afluistering of 
onderschepping van meldingen van klokkenluiders 
*– amendement Omtzigt (46) over een intern meldkanaal bij het Huis 
– onderdeel D 
– amendement Omtzigt (28,III) 
– amendement Omtzigt (36,II) 
– amendement Omtzigt (27) over uitdrukkelijke toestemming melder voor 
doorzending 
– amendement Omtzigt (34) over periodiek toezicht door de Arbeidsinspectie 
– onderdeel E 
*– gewijzigd amendement Omtzigt (44,I) over het waarborgen van 
onafhankelijkheid van het Huis en benoeming door de Kamer (invoegen 
onderdeel Ea) 
– gewijzigd amendement Leijten/Bushoff (43,I) over sanctiemogelijkheden voor 
het Huis voor klokkenluiders 
– onderdeel F 
*– gewijzigd amendement Omtzigt (44,II) (invoegen onderdeel Fa) 
– onderdelen I t/m K 
– amendement Omtzigt (31) over het omkeren van de bewijslast in het 
bejegeningsonderzoek 
– onderdeel M 
– onderdelen N t/m W 
– amendement Omtzigt (29) over het nietig verklaren van zwijgbedingen 
– gewijzigd amendement Leijten/Bushoff (43,II) 

 NB. Indien 43 en 34 worden aangenomen vervalt in het met 43,II 
ingevoegde artikel 17i, tweede lid, «2,». 

– amendement Omtzigt (33) over een strafmaat voor overtreding van het 
benadelingsverbod 

 NB. Indien 43, 34 en 33 worden aangenomen: 
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1. wordt geen uitvoering gegeven aan 33, maar wordt de met dat 
amendement voorgestelde tekst van artikel 17i als derde lid toegevoegd aan 
het met 43,II ingevoegde artikel 17i, en 

 2. wordt in het tweede lid van het met 43,II ingevoegde artikel 17i «de 
artikelen 8, tweede lid, 17e of 17ea» vervangen door «artikel 8, tweede 
lid,». 

 NB. Indien 43 en 33 worden aangenomen en 34 wordt verworpen: 
 1. wordt geen uitvoering gegeven aan 33, maar wordt de met dat 

amendement voorgestelde tekst van artikel 17i als derde lid toegevoegd aan 
het met 43,II ingevoegde artikel 17i, en 

 2. wordt in het tweede lid van het met 43,II ingevoegde artikel 17i «2, 8, 
tweede lid, 17e of 17ea» vervangen door «2 of 8, tweede lid,». 

– amendement Omtzigt (32,II) 
– amendement Leijten/Bushoff (40,II) 

 NB. Indien 32 en 40 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven 
aan 40,II, maar wordt het met 32,II ingevoegde artikel 17i als volgt 
gewijzigd: 

 1. In het eerste lid wordt na «van een misstand» ingevoegd «juridische en 
psychosociale ondersteuning behoeven,». 

 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene 

maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het 
ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien binnen 
die termijn een der Kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen 
met het ontwerp, wordt geen voordracht gedaan. 

– onderdeel X 
– amendement Dekker-Abdulaziz (24) over het verkorten van de 
evaluatietermijn van vijf naar drie jaar 
– onderdeel Y 
– onderdelen Z en AA 
– artikel I 
– artikelen II t/m VIII 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet Huis voor 
klokkenluiders en enige andere wetten 

35 851, nr. 37 – de motie-Dekker-Abdulaziz/Inge van Dijk over onderzoeken hoe de 
bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctiemogelijkheden kunnen worden 
uitgebreid 

35 851, nr. 38 – de motie-Inge van Dijk/Dekker-Abdulaziz over voorstellen over hoe de 
financiering van een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders en melders 
eruit komt te zien 

35 851, nr. 39 – de motie-Inge van Dijk over bij de inwerkingtreding van de wet een 
evaluatiestrategie ontwikkelen vanuit het perspectief van de melder 

35 851, nr. 42 – de motie-Strolenberg over bekijken of evaluaties reeds binnen de looptijd 
van de pilots kunnen plaatsvinden 

Stemmingen 14. Stemmingen in verband met: 
22 112, nr. 3575 Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en 

werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023 

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie 
voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de lijst van 
prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de 
Europese Commissie voor 2023. 
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Stemmingen 15. Stemmingen in verband met: 
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) 

De Voorzitter: vandaag stemmen wij alleen over de ingediende 
amendementen. De eindstemming over het wetsvoorstel zal aanstaande 
donderdag plaatsvinden. 

36 067 (bijgewerkt t/m amendement nr. 168) 

– artikel I, aanhef 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,I) over de tussentijdse 
waardeoverdracht 
– onderdeel A 
– onderdelen B en C 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (168,I) over de verlaging van de 
startleeftijd (invoegen onderdeel Ca) 
– amendement Den Haan (132,I) over koopkracht als pensioendoelstelling 
opnemen 
– onderdeel D 
– amendement Nijboer/Maatoug (60,I) over de pensioendoelstelling 
– amendement Den Haan (151,I) over het meenemen van de verwachte 
prijsinflatie 

 NB. Indien zowel 60 als 151 wordt aangenomen, wordt de door 60 in te 
voegen zin geplaatst in het eerste lid zoals dit luidt na aanneming van 151. 

– amendement Maatoug/Nijboer (68,I) over beschermingsrendement 
– gewijzigd amendement Palland (137,I) over een uitkeringscollectief in de 
solidaire regeling 
– amendement Den Haan (133,I) over een zware voorhang 
– onderdeel E 
– amendement Nijboer/Maatoug (60,II) 
– gewijzigd amendement Palland (137,II) 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,II) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (74,I en II) over de maximale omvang van 
de reserves 
– amendement Den Haan/Smals (78,I) over de risicodelingsreserve 
– onderdeel F 
– tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,I) over een zogenaamd 
risk chapter (invoegen onderdeel Fa) 
– onderdelen Fa en G 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (168,II) 
– amendement Maatoug/Nijboer (61,I) over het afschaffen van de wachttijd 

 NB. Indien zowel 61 als 168 wordt aangenomen, worden de teksten van het 
nieuwe onderdeel H in elkaar verwerkt. 

– onderdeel H 
– onderdeel I 
– gewijzigd amendement Omtzigt (73,I) over het omzetten van 
ouderdomsdomspensioen naar partnerpensioen (invoegen onderdeel IA) 
– onderdeel J 
– gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,I) over een maximering 
voor de uitvoeringskosten (invoegen onderdeel Ja) 
– onderdeel K 
– onderdelen L en M 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,III) 
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– onderdeel N 
– onderdelen O en P 
– tweede nader gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts (152,I) over 
inzicht in pensioen 
– onderdeel Q 
– onderdelen R t/m W 
– amendement Nijboer/Maatoug (57,I) over het handhaven van het UPO 
– onderdeel X 
– amendement Stoffer (31,I) over een permanente geschilleninstantie 
– onderdeel Y 
– onderdelen Z en AA 
– tweede nader gewijzigd amendement Stoffer c.s. (67,I) over het delen van 
gegevens op verzoek van de deelnemer 
– onderdeel BB 
– onderdeel CC 
– amendement Smals (50,I) over de beleggingsvrijheid en bijbehorende 
zorgplichten van de premie-overeenkomst 
– onderdeel DD 
– onderdeel EE 
– amendement Maatoug/Nijboer (58,I) over evenwichtigheid en 
risicodraagkracht 
– onderdeel FF 
– onderdeel FFa 
– gewijzigd amendement Omtzigt (86,I) over risicodekking in de Ziektewet 
– amendement Omtzigt (87,I) over risicodekking in de WIA 
– gewijzigd amendement Omtzigt (72,I) over een uitlooptermijn van ten minste 
zes maanden 

 Indien 72 verworpen: 
 – amendement Ceder (55,I) over voortzetting van de dekking voor het 

nabestaandenpensioen 

– onderdeel GG 
– onderdelen HH en II 
– amendement Stoffer (82,I) over een minimale termijn van 15 jaar bij 
vrijwillige voortzetting 
– amendement Nijboer (125,I) over elke vijf jaar vragen om vrijwillige 
voortzetting 
– amendement Palland c.s. (47,I) over een jaarlijkse keuze voor voortzetting 
risicodekking 

 NB. Indien zowel 125 als 47 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 47,I. 

– onderdeel JJ 
– onderdelen KK en LL 
– gewijzigd amendement Palland (137,III) 
– onderdeel MM 
– onderdelen NN t/m TT 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,IV) 
– onderdeel UU 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,V) 
– onderdeel VV 
– onderdelen WW t/m BBB 
– amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (63,I) over representatieve 
medezeggenschap (invoegen onderdeel BBBa) 
– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,I) over een 
oordeel van het VO/BO over uitvoeringskosten 
– gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,II) 
– onderdeel CCC 
– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,III) 
– gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,III) 
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– onderdeel DDD 
– onderdelen EEE t/m LLL 
– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (147,I) over een maximaal 
beleggingsrisico van 100% 
– onderdeel LLLa 
– onderdelen MMM t/m PPP 
– amendement Den Haan (135,I) over een andere verdeling 
– amendement Maatoug/Nijboer (58,II) 
– gewijzigd amendement Den Haan (70,I) over het hoorrecht 
– amendement Palland/Van Beukering-Huijbregts (76,I) over het hoorrecht 

 NB. Indien zowel 70 als 76 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 76,I. 

– amendement Omtzigt/ Den Haan (145,I) over de vergoeding van het 
hoorrecht 
– gewijzigd amendement Den Haan/Omtzigt (143,I) over de kosten van de 
vereniging van pensioengerechtigden of gewezen deelnemers 
– amendement Den Haan (135,II) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (71,I) over een goedkeuringsprocedure voor 
het invaren 
– gewijzigd amendement Den Haan (52,I) over adviesrecht voor een geleding 
binnen het verantwoordingsorgaan 
– amendement Pouw-Verweij c.s. (84,I) over de mogelijkheid van individueel 
bezwaar tegen het invaren 
– amendement Maatoug/Palland (164,I) over het verruimen van de 
standaardmethode 
– gewijzigd amendement Omtzigt (74,III) 
– amendement Stoffer c.s. (90,I) over een tijdelijke pauze in individuele 
waardeoverdrachten 
– onderdeel QQQ 
– amendement Smals (50,II) 
– onderdeel RRR 
– tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,II) 
– amendement Pouw-Verweij c.s. (84,II) 
– onderdeel SSS 
– gewijzigd amendement Den Haan (70,II) (invoegen onderdeel SSSa) 
– onderdelen SSSa en TTT 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (168,III) 
– amendement Maatoug/Nijboer (61,II) 
– amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (63,II) 
– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,II) 
– onderdeel UUU 
– artikel I 
– artikel II 
– artikel III, onderdelen A en B 
– gewijzigd amendement Omtzigt (73,II) 
– onderdeel C 
– onderdelen D t/m S 
– amendement Omtzigt (95) over fiscale facilitering 
– onderdeel T 
– onderdelen U t/m X 
– artikel III 
– artikel IV 
– artikel V 
– artikel VI 
– artikel VII, aanhef 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,VI) 
– onderdeel A 
– onderdelen B t/m F 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (168,IV) (invoegen onderdeel Fa) 
– onderdeel G 
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– amendement Den Haan (132,II) 
– onderdeel H 
– amendement Nijboer/Maatoug (60,III) 
– amendement Den Haan (151,II) 

 NB. Indien zowel 60 als 151 wordt aangenomen, wordt de door 60 in te 
voegen zin geplaatst in het eerste lid zoals dit luidt na aanneming van 151. 

– amendement Maatoug/Nijboer (68,II) 
– gewijzigd amendement Palland (137,IV) 
– amendement Den Haan (133,II) 
– onderdeel I 
– amendement Nijboer/Maatoug (60,IV) 
– gewijzigd amendement Palland (137,V) 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,VII) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (74,IV en V) 
– amendement Den Haan/Smals (78,II) 
– onderdeel J 
– tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,III) (invoegen onderdeel 
Ja) 
– onderdelen Ja t/m L 
– gewijzigd amendement Omtzigt (73,III) (invoegen onderdeel LA) 
– onderdeel M 
– gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,IV)(invoegen onderdeel 
Ma) 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,VIII) 
– onderdeel N 
– onderdelen O en P 
– tweede nader gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts (152,II) 
– onderdeel Q 
– onderdelen R t/m W 
– amendement Nijboer/Maatoug (57,II) 
– onderdeel X 
– amendement Stoffer (31,II) 
– onderdeel Y 
– onderdelen Z en AA 
– tweede nader gewijzigd amendement Stoffer c.s. (67,II) 
– onderdeel BB 
– onderdeel CC 
– amendement Smals (50,III) 
– onderdeel DD 
– onderdeel EE 
– amendement Maatoug/Nijboer (58,III) 
– onderdeel FF 
– onderdeel FFa 
– gewijzigd amendement Omtzigt (86,II) 
– amendement Omtzigt (87,II) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (72,II) 

 Indien 72 verworpen: 
 – amendement Ceder (55,II) 

– onderdeel GG 
– onderdelen HH en II 
– amendement Stoffer (82,II) 
– amendement Nijboer (125,II) 
– amendement Palland c.s. (47,II) 

 NB. Indien zowel 125 als 47 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 47,II. 

– onderdeel JJ 
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– onderdelen KK en LL 
– gewijzigd amendement Palland (137,VI) 
– onderdeel MM 
– onderdelen NN t/m SS 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,IX) 
– onderdeel TT 
– amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,X) 
– onderdeel UU 
– onderdelen VV t/m ZZ 
– amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (63,III) (invoegen onderdeel 
ZZa) 
– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,IV) 
– gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,V) 
– onderdeel AAA 
– onderdelen BBB t/m HHH 
– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (147,II) 
– onderdeel HHHa 
– onderdelen III t/m LLL 
– amendement Den Haan (135,III) 
– amendement Maatoug/Nijboer (58,IV) 
– gewijzigd amendement Den Haan (70,III) 
– amendement Palland/Van Beukering-Huijbregts (76,II) 

 NB. Indien zowel 70 als 76 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 76,II. 

– amendement Omtzigt/ Den Haan (145,II) 
– gewijzigd amendement Den Haan/Omtzigt (143,II) 
– amendement Den Haan (135,IV) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (71,II) 
– gewijzigd amendement Den Haan (52,II) 
– amendement Pouw-Verweij c.s. (84,III) 
– amendement Maatoug/Palland (164,II) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (74,VI) 
– amendement Stoffer c.s. (90,II) 
– onderdeel MMM 
– amendement Smals (50,IV) 
– onderdeel NNN 
– tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,IV) 
– amendement Pouw-Verweij c.s. (84,IV) 
– onderdeel OOO 
– gewijzigd amendement Den Haan (70,IV) (invoegen onderdeel OOOa) 
– onderdelen OOOa en PPP 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (168,V) 
– amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (63,IV) 
– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,V) 
– onderdeel QQQ 
– artikel VII 
– artikelen VIII t/m XII 
– amendement Omtzigt (19) over het openstellen van beroep 
– artikel XIIA 
– artikelen XIIB t/m XIIIA 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (167,I) over een zorgplicht inzake 
de reductiedoelstelling (invoegen artikel XIIIB) 
– amendement Palland/Ceder (77) over monitoring 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (167,II) 

 NB. Indien zowel 77 als 167 wordt aangenomen, wordt 167,II verwerkt in 
het eerste lid (nieuw). 

– artikel XIV 
– gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (168,VI) 
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– amendement Léon de Jong/Wilders (51) over een voorhang op het 
koninklijk besluit over de inwerkingtreding 
– artikel XV 
– artikel XVI 
– beweegreden 

Stemmingen 16. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet toekomst pensioenen 
De Voorzitter: mw. Den Haan wenst haar motie op stuk nr. 102 te 
wijzigen en dhr. Omtzigt zijn motie op stuk nr. 144. 
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

36 067, nr. 101 – de motie-Den Haan c.s. over het intrekken van de Wet toekomst 
pensioenen 

36 067, nr. 102 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Den Haan c.s. over onder het begrip 
«pensioendoelstelling» ook opnemen in welke mate een pensioen na ingang 
behoud van koopkracht nastreeft 

36 067, nr. 103 – de motie-Den Haan over de reeds geraadpleegde experts aanvullen met 
experts die kritische tegengeluiden laten horen 

36 067, nr. 104 – de motie-Den Haan over het alsnog uitwerken van adviezen met betrokken 
indieners 

36 067, nr. 105 – de motie-Den Haan over eventuele kortingen vanwege een te lage 
dekkingsgraad uitstellen tot de wet is geïmplementeerd 

36 067, nr. 106 – de motie-Den Haan over beleggingen niet per leeftijdscohort indelen, maar 
een keuze van deelnemers in drie beleggingsmodules opnemen 

36 067, nr. 108 – de motie-Van Kent over een jaarlijks onderzoek naar de groei van het 
derdepijlerpensioen in verhouding tot de tweede pijler 

36 067, nr. 109 – de motie-Van Kent over het aanpassen van de Wtp opdat discriminatie op 
basis van leeftijd en geslacht niet meer voorkomt 

36 067, nr. 110 – de motie-Van Kent over het maken van een ruimhartige en bruikbare 
regeling zodat mensen op tijd kunnen stoppen met werken 

36 067, nr. 111 – de motie-Van Kent over het invoeren van een pensioenrecht waardoor 
iedereen die werkt een goed pensioen opbouwt en werkgevers verplicht zijn 
bij te dragen aan de pensioenopbouw 

36 067, nr. 112 – de motie-Van Kent over een referendum onder deelnemers aan een 
pensioenfonds met de vraag of zij naar het nieuwe pensioenstelsel willen 
overgaan 

36 067, nr. 113 – de motie-Léon de Jong over het verlengen van de versoepelde 
indexatieregels en het schrappen van de intentieverklaring tot overgang naar 
een nieuw pensioenstelsel 

36 067, nr. 114 – de motie-Léon de Jong over een onafhankelijke toets op het advies van de 
Commissie Parameters en de DNB-analyse naar de transitie-effecten, en een 
onafhankelijke stresstest van de Wtp 

36 067, nr. 115 – de motie-Léon de Jong over het tegengaan van onnodige kortingen als 
gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel 

36 067, nr. 116 – de motie-Léon de Jong over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen 
36 067, nr. 117 – de motie-Léon de Jong/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de 

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 
36 067, nr. 118 – de motie-Smals over gedurende de transitieperiode monitoren of 

pensioenfondsen een carve-out nodig hebben in verband met een 
evenwichtige belangenafweging 

36 067, nr. 119 – de motie-Smals over onderzoeken hoe het overgangsrecht voor 
partnerpensioenaanspraken gestroomlijnd kan worden 

36 067, nr. 120 – de motie-Smals/Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie 
met aandacht voor knelpunten bij compensatie buiten het pensioendomein 

36 067, nr. 121 – de motie-Azarkan/Den Haan over het realiseren van een systeem van 
solidariteit tussen pensioenfondsen 

36 067, nr. 122 – de motie-Azarkan/Den Haan over het sluitend regelen van compensatie 
voor alle pensioengedupeerden voordat het nieuwe pensioencontract ingaat 
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36 067, nr. 123 – de motie-Azarkan/Den Haan over het vervangen van de rekenrente door het 
projectierendement teneinde de pensioenen reeds vanaf 2023 te kunnen 
indexeren 

36 067, nr. 124 – de motie-Azarkan/Den Haan over het maximeren van de uitvoeringskosten 
bij de pensioenfondsen 

36 067, nr. 126 – de motie-Van Beukering-Huijbregts/Nijboer over ervoor zorgen dat alle 
externe werknemers die via een aanbestede of uitbestede opdracht voor de 
overheid werken, pensioen opbouwen 

36 067, nr. 127 – de motie-Van Beukering-Huijbregts/Den Haan over deelnemers 
onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats 
waar zij terechtkunnen met klachten 

36 067, nr. 128 – de motie-Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk verplichten om 
aspirant-werknemers al voor indiensttreding te informeren over de invulling 
van de arbeidsvoorwaarde pensioen 

36 067, nr. 129 – de motie-Van der Plas over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen 
36 067, nr. 130 – de motie-Van der Plas over het terugtrekken van de Wet toekomst 

pensioenen in verband met het belasten van niet tijdig overgezette 
pensioenen 

36 067, nr. 131 – de motie-Van der Plas over pensioenfondsen de mogelijkheid geven hun 
deelnemers de opgebouwde aanspraken gegarandeerd te laten wegzetten 

36 067, nr. 138 – de motie-Nijboer/Maatoug over het met sociale partners ervoor zorgen dat 
ook in de flexibele contracten een pensioendoelstelling wordt geformuleerd 

36 067, nr. 139 – de motie-Nijboer/Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen 
tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede 
Kamer heeft ingestemd met de wet 

36 067, nr. 140 – de motie-Nijboer/Maatoug over een nieuwe regeling waardoor het voor 
mensen met zware beroepen ook na 2025 mogelijk is eerder met pensioen te 
gaan of minder dagen te werken 

36 067, nr. 141 – de motie-Nijboer/Maatoug over verzekerden beter beschermen bij de 
doorverkoop van portefeuilles door verzekeraars 

36 067, nr. 142 – de motie-Nijboer/Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor 
vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen 

36 067, nr. 144 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van 
een nieuwe eurocrisis voor pensioenen 

36 067, nr. 148 – de motie-Palland/Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden 
meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord 

36 067, nr. 149 – de motie-Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp de 
vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het pensioenfonds afdoende 
is voor evenwichtige besluitvorming 

36 067, nr. 150 – de motie-Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling 
verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten 

36 067, nr. 153 – de motie-Pouw-Verweij c.s. over een harde garantie voor de compensatie 
van deelnemers tussen de 45 en 55 jaar 

36 067, nr. 154 – de motie-Pouw-Verweij/Omtzigt over het doorvoeren van verbeteringen in 
het huidige stelsel en het intrekken van de Wet toekomst pensioenen 

36 067, nr. 155 – de motie-Ephraim over onderzoeken hoe het recht op individueel bezwaar 
verbeterd kan worden 

36 067, nr. 156 – de motie-Ephraim over ieder kwartaal een volledige update maken over de 
juridische, operationele en andere mogelijke moeilijkheden bij de invoering 
van de Wtp 

36 067, nr. 157 – de motie-Ephraim over de Wet toekomst pensioenen intrekken 
36 067, nr. 158 – de motie-Ceder/Stoffer over de nieuwe vormgeving van het 

nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren 
36 067, nr. 159 – de motie-Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en 

pensioenuitvoerders mogelijk maken 
36 067, nr. 160 – de motie-Stoffer/Ceder over onderzoeken of en hoe een 

restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden 
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36 067, nr. 161 – de motie-Stoffer/Ceder over de mogelijkheden van een 
Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de 
vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen 
van sociale partners 

36 067, nr. 162 – de motie-Stoffer/Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de 
pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de 
derde pijler 

36 067, nr. 163 – de motie-Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na 
inwerkingtreding van de Wtp 

36 067, nr. 166 – de motie-Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en 
verantwoord kan worden ingevoerd 

17. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking met maximum spreektijden van 4 minuten per 
fractie 

18. Debat over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de 
anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 
(Artikel 100-procedure) (plenaire afronding in 1 termijn) 

31 288, nr. 991 19. Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

21 501-32, nr. 1454 20. Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

21 501-32, nr. 1460 21. Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 
(overige vragen) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

21 501-32, nr. 1466 22. Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 17–18 oktober 2022 met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

23. Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

24. Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 30/06) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

25. Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 29/9) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

26. Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

27. Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD 9/11) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

28. Tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 15/9) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

29. Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 
28/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

30. Tweeminutendebat Kernenergie (CD 13/10) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

31. Tweeminutendebat Waterstof, groene energie en andere energiedragers 
(CD 8/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 
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32. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 16/11) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

33. Tweeminutendebat Arbeidsongeschiktheid (CD 7/12) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

34. Tweeminutendebat Armoede- en Schuldenbeleid (CD 6/10) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

35. Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD 15/9) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

36. Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 6/10) met maximum spreektijden van 
2 minuten per fractie 

26 643, nr. 908 37. Tweeminutendebat over Uitvoering motie Van Raan c.s. over 
end-to-endencryptie in stand houden met maximum spreektijden van 
2 minuten per fractie (onder voorbehoud) 

38. Tweeminutendebat Natuur (CD 09/11) met maximum spreektijden van 
2 minuten per fractie 

39. Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 19/10) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

40. Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 8/12) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

36 045, nr. 113 41. Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw 
Oekraïne met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

42. Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 15/9) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

43. Tweeminutendebat Defensienota (CD d.d. 14/9) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

44. Tweeminutendebat Autonome wapens (CD 5/10) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

45. Tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies (CD 3/11) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

46. Gezamenlijke behandeling van: 
36 065 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 

(Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage 
inkomens) 

36 211 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 
(Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage 
inkomens) 

36 138 47. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) 
(Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) 

Langetermijnagenda 
23 december 2022 t/m 16 januari 2023 (week 52, 1 en 2) 
– Kerstreces 
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17, 18 en 19 januari 2023 (week 3) 
– Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12) 
– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid en wegen (CD 6/12) 
– Tweeminutendebat Documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. 
Woo-verzoek (Kamerstuk 36 200 VIII, nr. 147) 
– Tweeminutendebat Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de 
Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 992) 
– Tweeminutendebat Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het 
Europese Universiteiten (Kamerstuk 22 452, nr. 82) 
– Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden 
(Kamerstuk 31 293, nr. 654) 
– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12) 
– Tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho (CD 30/11) 
– Tweeminutendebat Geurproblematiek (CD 10/11) 
– Tweeminutendebat Zzp (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10) 
– Tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES (CD 15/11) 
– Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een 
onvolledige AOW-opbouw (CD 17/11) 
– Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 1/12) 
– Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/12) 
– Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs 
(CD 14/12) 
– 36 165 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele 
suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en 
Herdenkingsjaar Slavernijverleden)) 
– 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)) 
– 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)) 
– 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van 
de bepalingen over markt en overheid) 
– 36 137 (Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en 
ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele 
technische aanpassingen) 
– 35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de 
doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re- en dupliek) 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 
– 35 942 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de 
rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten 
accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)) 
– 36 037 (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) (voortzetting) 
– 35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) 
– 36 051 (Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van 
Orde in verband met de verplichte publicatie van 
arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen) 
– 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 
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25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 
(Trb. 2019, 92)) 
– 35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers) 
– 36 171 (Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Staat Koeweit; Koeweit, 
19 december 2018) 
– 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) 
– 36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)) 
– 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging 
van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid 
voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de 
stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen 
in het stemlokaal)) 

24, 25 en 26 januari 2023 (week 4) 
– 35 592 (Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een 
vertrouwenspersoon) 
– 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)) 
– 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het 
voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed 
verhuurderschap)) 
– 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) 
– 35 892 (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)) 
– 35 765 (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) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 36 160 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er 
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief 
referendum) 
– 36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van 
een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel 
audiovisueel product) 

31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5) 
– Tweeminutendebat Medische Ethiek/Orgaandonatie (CD 02/06) 
– Tweeminutendebat Participatiewet (CD 14/12) 
– 36 179 (Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van 
de Beoordelingscommissie dopingzaken) 
– 35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) 
– 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 
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verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk 
verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)) 
– 35 936 (Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten 
(Reparatiewet forensische zorg)) 
– 36 218 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging 
maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)) 
– 35 844 (Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden 
verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of 
diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)) 
– 36 169 (Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) 

7, 8 en 9 februari 2023 (week 6) 
– Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12) 
– 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing 
van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren) 
– 36 027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot 
stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van 
rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) 
– 36 028 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 
2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen 
(Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit)) 
– 36 197 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en 
de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij 
elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie 
(vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag 
kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)) 

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7) 
– 36 085 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het 
notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van 
Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale 
instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 
2019, L 186)) 

21, 22 en 23 februari 2023 (week 8) 
– 35 825 (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) (re- en dupliek) 

24 februari t/m 6 maart 2023 (week 9) 
– voorjaarsreces 

7, 8 en 9 maart 2023 (week 10) 
– nader te bepalen 

14, 15 en 16 maart 2023 (week 11) 
– geen avondvergadering op 14 maart 2023 en geen vergadering op 15 maart 
2023 i.v.m. Provinciale Statenverkiezingen 
– 35 482 (Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met 
het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken 
vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te 
gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)) 
– 36 163 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van 
de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van 
levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende 
dieren)) 
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21, 22 en 23 maart 2023 (week 12) 
– 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) 

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) 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022–2023, Agenda 20



Te agenderen debatten 
1. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK) 
2. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) 
(Minister J&V) 
3. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
4. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten 
als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS) 
5. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke 
voorzieningen (Marijnissen) (Minister-President) 
6. Debat over het feitenonderzoek van de ADR naar de procesgang van een 
melding bij OCW over vermoedens van misstanden binnen de publieke 
omroep (Bosma) (Staatssecretaris en Minister OCW) 
7. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Minister EZK) 
8. Debat over het disfunctioneren van de tapkamer van de politie (Van 
Nispen) (Minister J&V) 
9. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de 
Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (Minister van 
Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën) 
10. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de 
NS (De Hoop) (Staatssecretaris I&W) 
11. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister Langdurige 
zorg en Sport) 
12. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (Hijink) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
13. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid 
van opnames van OMT-vergaderingen (Hijink) (Minister VWS) 
14. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister 
J&V, Minister Langdurige zorg en Sport) 
15. Debat over de toename van agressie en geweld tegen 
ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
16. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (Minister 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
17. Debat over het landbouwakkoord (Tjeerd de Groot) (Minister LNV) 
18. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
19. Debat over het bericht dat de Minister voor Primair en voortgezet 
onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie 
wil stellen (Van Baarle) (Minister PVO) 
20. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (Minister J&V, 
Staatssecretaris OCW) 
21. Debat over de gevolgen van klimaattransitie en de Amerikaanse inflation 
reduction act voor de verduurzaming en toekomst van de industrie in 
Nederland en Europa (Dassen) (Minister EZK, Minister Klimaat en Energie) 
22. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën) 
23. Debat over de werving van internationale studenten (Omtzigt) (Minister 
OCW) 
24. Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (Minister BuZa, Minister 
BZK) 
25. Debat over de situatie in Iran (Van der Plas) (Minister BuZa) 

Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de 
zaak Gino (Markuszower) (Minister RB) 
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2. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de 
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, 
Staatssecretaris Financiën) 
3. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland (Van Esch) 
(Staatssecretaris I&W) 
4. Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het 
Nederlanderschap terugkrijgt (Markuszower) (Staatssecretaris J&V) 
5. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (Agema) 
(Minister VWS) 
6. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg (Agema) (Minister VWS) 
7. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de 
verpleeghuizen (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
8. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (Agema) (Minister en 
Staatssecretaris VWS, Minister Langdurige zorg en Sport) 
9. Dertigledendebat over het aantal daklozen (Agema) (Staatssecretaris VWS) 
10. 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) 
11. 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) 
12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening dat de huidige bevolkingsgroei potentieel 
ontwrichtend is voor ons land (Kops) (Minister VRO) 
13. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke 
voorzieningen te kampen hebben (Mohandis) (Minister Langdurige Zorg en 
Sport) 
14. Dertigledendebat over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens 
omdat zij een terrorismerisico zouden vormen (Azarkan) (Minister J&V) 
15. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse 
IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen (Markuszower) (Minister J&V) 
16. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie 
en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het Ministerie van 
Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-President) 
17. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (Minister J&V, 
Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris BZK) 
18. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van 
migrantengroepen in Nederland (Van Baarle) (Minister SZW) 
19. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële 
problemen komen vanwege de hoge energiekosten (Agema) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
20. Dertigledendebat over het bericht dat het Openbaar Ministerie de NAM 
gaat vervolgen (Omtzigt) (Staatssecretaris EZK) 
21. Dertigledendebat over de stijging van binnenlandse seksuele uitbuiting 
(Bikker) (Staatssecretaris J&V) 
22. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen 
over hun studieschuld (Van Baarle) (Minister OCW) 
23. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) 
voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (Minister EZK, Minister 
Financiën) 
24. Dertigledendebat over het proces van de totstandkoming van de 
spreidingswet asielzoekers (Kuzu) (Staatssecretaris J&V) 
25. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (Kuzu) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
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26. Interpellatie-Kröger over het niet uitvoeren van een aangenomen motie 
over naar de Kamer sturen van een wetsvoorstel voor een afdwingbare 
wettelijke taak voor gemeenten voor de opvang van asielzoekers 
(Staatssecretaris J&V) 
27. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden 
voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil 
instellen (Kuzu) (Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken) 
28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de 
zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (Agema) (Minister VWS) 
29. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (Agema) (Minister 
VWS) 
30. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (Omtzigt) (Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
31. Dertigledendebat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van 
boeren opkoopt (Van der Plas) (Minister Natuur en Stikstof, Minister I&W) 
32. Dertigledendebat over het bericht dat de patiënt uit de Veldzichtkliniek die 
een therapeute doodstak in eigen land werd verdacht van een levensdelict 
(Markuszower) (Minister J&V) 
33. Dertigledendebat over de rellen in grote steden na de WK-overwinning 
van Marokko (Markuszower) (Minister J&V) 
34. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de 
overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (Agema) (Minister 
Langdurige Zorg en Sport) 
35. Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de 
rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (Minister 
BuZa) 
36. Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake 
de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale 
identiteit (Leijten) (Staatssecretaris BiZa) 
37. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB 
(Klaver) (Minister SZW, Minister Financiën) 
38. Dertigledendebat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra 
(Bushoff) (Minister VWS) 
39. Dertigledendebat over de wijze waarop de Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd (Van Kent) (Minister 
voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
40. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de 
Kamer (Omtzigt) (Minister-President) 

Wetgevings- en notaoverleggen 

Maandag 30 januari van 10.00 
uur tot 14.30 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) 

Maandag 30 januari 2023 van 
13.30 tot 17.30 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

over de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana 
Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt (Kamerstuk 
36 096) 

Donderdag 9 februari 2023 van 
13.00 tot 21.00 uur 

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de 
Europese Unie 2022 

Maandag 13 februari 2023 van 
13.30 uur tot 16.30 uur 

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van 
het lid Podt: «Meedoen vanaf dag 1» (Kamerstuk 36 139) 
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Recessen 
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 

Herfstreces 2023: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023 

Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024 

Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024 

Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024 (week 18 en 19) 

Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024 
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