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Agenda Dinsdag 20 december 2022 

Opgesteld 16 december 2022
  

A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.30 UUR 
1. Behandeling 

35 741 Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende 
verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en 
seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond 

2. Behandeling 

36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(V) voor het jaar 2023 

3. Herdenking van de heer P. Ester 

4. Hamerstukken 

36 198 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire 
begroting) 

36 200 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 

36 200 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 
2023 

36 200 IIB Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, 
Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 

36 200 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken 
(IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de 
begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 

36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het 
BES-fonds (H) voor het jaar 2023 
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36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 

36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 

36 200 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en 
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 

36 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor 
het jaar 2023 

36 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 

36 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 

36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 

36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 

36 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 

36 200 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 

36 200 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 

36 200 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 

36 200 K Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds 
voor het jaar 2023 

36 200 L Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 
2023 

36 219 Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing 
verhuurderheffing) 

36 220 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire 
begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers) 

5. Stemming (onder voorbehoud) 

36 218 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering 
huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) 

6. Stemmingen 

36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2023) 

36 203 Wijziging van het voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.2 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 over de kalenderjaren 2017 tot met 
2022 door het lager vaststellen van het voordeel in gevallen waarin dat nodig 
is om het voordeel in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de 
Hoge Raad van 24 december 2021 (Wet rechtsherstel box 3) 
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36 204 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 om de berekening van het 
voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het 
arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Overbruggingswet box 3) 

36 206 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van 
een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie) 

36 207 Wijziging van de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten tot invoering 
van een grondslag voor het niet in rekening brengen van invorderingsrente in 
specifieke gevallen (Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in 
specifieke gevallen) 

36 208 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het 
kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van 
de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het 
afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de 
Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het 
lage-inkomensvoordeel 

36 107 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale 
verzamelwet 2023) 

36 063 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van 
de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende 
de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 
2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale 
platformeconomie) 

36 235 Invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke 
solidariteitsbijdrage) 

35 929 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale 
regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een 
liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten 
als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) 

35 496 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter 
bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij 
een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) 

36 202, I Motie van het lid Koffeman over de marginale belastingdruk 

36 202, J Motie van het lid Koffeman over het bevorderen van het gebruik van 
nachtstroom 

36 202, K Motie van het lid Koffeman over chronisch zieken die veel energie moeten 
verbruiken 

36 202, L Motie van het lid Koffeman over het lage-inkomensvoordeel 

36 202, M Motie van het lid Koffeman over de vrijstelling van btw voor pvt-zonnepanelen 

36 202, N Motie van het lid Koffeman over de implementatie van de aanbevelingen uit 
het Ex’tax Project 

36 202 O Motie van het lid Van Rooijen over de verplaatsing van Prinsjesdag naar een 
vaste dag in het voorjaar 

36 202, Q Motie van het lid Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW 
weer in te voeren 
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36 202, R Motie van het lid Van Rooijen over de afbouw van de algemene 
heffingskorting 

36 202, S Motie van het lid Schalk c.s. over de uitvoering van de eerder aangenomen 
motie inzake de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 

36 202, T Motie van het lid Essers c.s. over de aftopping van de periodieke giftenaftrek 

36 202, U Motie van het lid Otten over fiscale belemmeringen bij schenkingen vanuit een 
vennootschap aan ANBI’s 

36 202, V Motie van het lid Raven c.s. over het gelijktrekken van de toetsingsinkomens 
voor alle toeslagen 

36 200, AM Motie van het lid Otten c.s. over de aansturing van de Belastingdienst 

7. Hoofdelijke stemming 

36 202, P Motie van het lid Van Rooijen over een novelle om de afschaffing van de 
IOAOW uit het betreffende wetsvoorstel te verwijderen 

8. Interpellatie 

Interpellatie door het lid Van Rooijen over het kabinetsvoornemen om geen 
uitvoering te geven aan de aangenomen motie van het lid van Rooijen c.s. 
over de inkomensondersteuning AOW (36 200, AK) 
(Toestemming tot het houden van de interpellatie is verleend op 13 december 
2022, de interpellatievraag is opgenomen in de bijlage) 

9. Behandeling 

36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 

BIJLAGE 

Interpellatievraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), op 16 december 
2022 medegedeeld aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen. 

Is het kabinet bereid om – in vervolg op de brief van 9 december 2022 inzake 
de inkomensondersteuning AOW – zijn in die brief ingenomen standpunt om 
de motie van Rooijen c.s. niet uit te voeren, te heroverwegen? 
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