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Agenda   

Opgesteld 4 november 2022
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 8 november 14.00 uur 
Woensdag 9 november 10.15 uur 
Donderdag 10 november 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 
36 183 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire 
begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis) 

36 183 (bijgewerkt t/m amendement nr. 5) 

– amendement Tony van Dijck (5,I) over een tijdelijke huurverlaging (wijziging 
opschrift). 
– artikelen 1 en 2 
– amendement Tony van Dijck (5,III) (invoegen artikel 2a) 
– artikel 3 
departementale begrotingsstaat 
– artikelen 1 en 2 
– amendement Tony van Dijck (5,IV) 
– artikel 3 
– artikelen 4 t/m 13 
– departementale begrotingsstaat 
– amendement Tony van Dijck (5,II) 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemming 4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de 
begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het 
jaar 2023 
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De Voorzitter: mw. Sylvana Simons wenst haar motie op stuk nr. 27 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

36 200 IV, nr. 27 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Sylvana Simons c.s. over maatregelen ter bestrijding 
van klimaatracisme meenemen in de voorbereidingen op het herdenkingsjaar 
van 150 jaar afschaffing van de slavernij 

Stemming 5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat 
MIRT 

35 925 A, nr. 85 – de motie-Van der Molen/De Hoop over het fiets-voetveer tussen Nieuwer Ter 
Aa en Breukelen handhaven totdat er een alternatief is gerealiseerd 

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Wilders over de 
hoge inflatie en de compensatie daarvan 
De Voorzitter: dhr. Van der Lee wenst zijn motie op stuk nr. 8 te wijzigen. 
De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

36 236, nr. 1 – de motie-Wilders over 0% btw op boodschappen en energie, een hogere 
korting op de energierekening en het afschaffen van het eigen risico 

36 236, nr. 2 – de motie-Wilders over het versoepelen van de voorwaarden voor de TEK 
36 236, nr. 3 – de motie-Wilders over leden van de Tweede Kamer en het kabinet twee 

keer € 450 laten storten op de rekening van een voedselbank 
36 236, nr. 4 – de motie-Wilders/Van der Plas over chronisch zieken die door hun ziekte 

extra energiekosten maken alsnog financieel tegemoetkomen 
36 236, nr. 5 – de motie-Wilders over het bevoordelen van asielzoekers stoppen en 

Nederlanders op één zetten 
36 236, nr. 6 – de motie-Kathmann/Van der Lee over voorrang geven aan isolatie van de 

slechtst geïsoleerde woningen, ook in de particuliere sector 
36 236, nr. 7 – de motie-Kathmann/Van der Lee over het minimumloon verhogen naar ten 

minste € 14 per uur vanaf 2023 
36 236, nr. 8 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van der Lee/Kathmann over voor 1 mei 2023 aan de 

Kamer laten weten hoe de eventuele compensatie voor hoge energieprijzen in 
2024 geregeld zal worden 

36 236, nr. 9 – de motie-Baudet over uitspreken dat inflatie altijd en overal een monetair 
fenomeen is 

36 236, nr. 10 – de motie-Stoffer/Omtzigt over inzicht bieden in de financiële gevolgen van 
een verruiming van de TEK-regeling 

36 236, nr. 11 – de motie-Van der Plas over energie-intensieve mkb’ers in aanmerking laten 
komen voor de TEK als hun energiekosten ten opzichte van 2021 zijn 
verdubbeld 

36 236, nr. 12 – de motie-Van der Plas/Omtzigt over het beschermen van essentiële 
belangen van Nederland bij een monetaire crisis 

Stemmingen 7. Stemmingen in verband met: 
25 295, nr. 1962 Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens inzake de juridische blokkades en (on)mogelijkheden voor 
het gebruik van data van het onderzoek naar redenen en oorzaken van de 
oversterfte gedurende de coronapandemie in Nederland 

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te 
besluiten. 

Stemmingen 8. Stemmingen in verband met: 
36 237, nr. 2 Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken 

van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature voor 
raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad 

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht 
conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 
als volgt vast te stellen: 
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1. mw. mr. C.N. Dalebout 
2. dhr. mr. F. Posthumus 
3. mw. mr. T.B. Trotman 

Stemmingen 9. Stemmingen in verband met: 
36 237, nr. 3 Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken 

van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature voor 
raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad 

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht 
conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 
als volgt vast te stellen: 

1. mw. mr. T.B. Trotman 
2. mw. mr. C.N. Dalebout 
3. dhr. mr. F. Posthumus 

Stemmingen 10. Stemmingen in verband met: 
36 237, nr. 4 Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken 

van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature voor 
raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad 

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht 
conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 
als volgt vast te stellen: 

1. dhr. mr. F. Posthumus 
2. mw. mr. T.B. Trotman 
3. mw. mr. C.N. Dalebout 

Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten 

29 984, nr. 1008 – de motie-Van Ginneken/Minhas over de NS verplichten tot het accepteren 
van andere vervoerders op HRN-trajecten 

29 984, nr. 1009 – de motie-Van Ginneken over een einde maken aan het dubbele opstaptarief 
en incheckpoortjes per vervoerder 

29 984, nr. 1010 – de motie-Van Ginneken over in kaart brengen hoe landelijke en regionale 
tariefintegratie bewerkstelligd kan worden 

29 984, nr. 1011 – de motie-Van Ginneken over een plan B voor het borgen van 
beschikbaarheid van treinvervoer 

29 984, nr. 1012 – de motie-Alkaya c.s. over geen marktanalyse voorafgaand aan de 
onderhandse gunning van de concessie aan NS 

29 984, nr. 1013 – de motie-Alkaya c.s. over internationale verbindingen naar Europese steden 
met dezelfde omvang en frequentie als nu opnemen in de nieuwe 
HRN-concessie 

29 984, nr. 1014 – de motie-Alkaya c.s. over het schrappen van overdrachtsverplichtingen uit 
het programma van eisen 

29 984, nr. 1015 – de motie-Van der Molen/Minhas over het uitwerken van een bepaling om te 
sturen op de overzichtelijkheid van de prijsstructuur 

29 984, nr. 1016 – de motie-Van der Molen/Minhas over het uitwerken van een key 
performance indicator voor voldoende treinen met genoeg zitplaatsen 

29 984, nr. 1017 – de motie-Van der Molen/Van Ginneken over de NS zich pas na de midterm 
review laten voorbereiden op alternatieve ordeningsmodellen 

29 984, nr. 1018 – de motie-Van Raan c.s. over de systemische verschuiving van luchtvaart en 
asfalt naar de trein ook terug laten komen in de verdeling van de financiële 
middelen 

29 984, nr. 1019 – de motie-Van Raan/Alkaya over minimaal alle internationale 
treinverbindingen en frequenties uit de huidige concessie opnemen in de 
nieuwe vervoerconcessie 

29 984, nr. 1020 – de motie-Madlener over de internationale lijnen niet aanbesteden in open 
toegang maar onderhands gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen 
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29 984, nr. 1021 (ingetrokken) – de motie-Minhas over het uitwerken van een plan B met een marktanalyse 
29 984, nr. 1022 – de motie-Minhas over het creëren van kaders voor opentoegangvervoer 
29 984, nr. 1023 – de motie-Minhas c.s. over onderzoek naar overheveling van de 

beslissingsbevoegdheid naar een onafhankelijk toezichthouder of 
marktmeester 

29 984, nr. 1024 – de motie-De Hoop c.s. over het opnemen van een KPI voor 
werknemerstevredenheid in het programma van eisen 

29 984, nr. 1025 – de motie-De Hoop c.s. over jongeren toevoegen aan de brede groep 
reizigers 

29 984, nr. 1026 – de motie-Van der Graaf/De Hoop over het verhogen van de 
minimumfrequentie per station 

29 984, nr. 1027 – de motie-Van der Graaf/Van der Molen over het opnemen van drie intercity’s 
per uur in het programma van eisen voor de intercityverbinding naar België 

29 984, nr. 1028 – de motie-Van der Graaf/Van Ginneken over dezelfde eisen voor 
internationale concessietreinen als voor binnenlandse treinen 

29 984, nr. 1029 – de motie-Van der Graaf over in het programma van eisen de hsl-toeslag 
afschaffen en de grenstoeslag verbieden 

29 984, nr. 1030 – de motie-Van der Graaf/Van der Molen over in het programma van eisen het 
nachtnet in het weekend in stappen uitbreiden naar alle landsdelen 

29 984, nr. 1031 – de motie-Bouchallikh c.s. over de integraliteit van het hoofdrailnet borgen 
door de omvang van het binnenlandse netwerk in stand te houden 

29 984, nr. 1032 – de motie-Bouchallikh c.s. over bij de midterm review in 2030 nut en 
noodzaak van alternatieve ordeningsmodellen op het spoor afwegen 

Stemmingen 12. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het 
tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi 

23 645, nr. 771 – de motie-De Hoop/Van Ginneken over het niet geheel mandateren van de 
tariefbevoegdheid aan de NS 

23 645, nr. 772 – de motie-De Hoop over een korting op de NS-tarieven voor vitale beroepen 

Stemmingen 13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie 

29 984, nr. 1033 – de motie-Van Ginneken over in het programma van eisen afspraken maken 
over fietsenstallingen bij stations 

29 984, nr. 1034 – de motie-Alkaya/Van Raan over in het programma van eisen opnemen dat 
de tweede klas in de trein op termijn moet worden afgeschaft 

29 984, nr. 1035 – de motie-Van der Molen c.s. over in gesprek gaan met vervoersaanbieders 
om het dubbele overstaptarief af te schaffen of te verlagen tot € 0,01 

29 984, nr. 1036 – de motie-Van der Molen c.s. over een bodemwaarde per traject voor de 
KPI’s reizigerspunctualiteit, zitplaatskans en algemeen klantoordeel 

29 984, nr. 1037 – de motie-Van der Molen/Van der Graaf over voor ingang van de nieuwe 
concessie de verantwoordelijkheden ten aanzien van fietsparkeerplekken 
borgen 

29 984, nr. 1038 (aangehouden) – de motie-Madlener over de streefwaarde voor reizigerspunctualiteit wijzigen 
naar 96% op basis van drie minuten 

29 984, nr. 1039 – de motie-Madlener over bij NS benadrukken dat nog verdere treinuitval niet 
geaccepteerd wordt 

29 984, nr. 1040 – de motie-Van Raan c.s. over de verschillende varianten voor het oplossen 
van infrastructurele knelpunten als gelijkwaardig laten beschouwen 

29 984, nr. 1041 – de motie-Van Raan/Alkaya over in de concessie opnemen dat ingezet moet 
worden op de hoogste privacybescherming en periodieke pentesten 

29 984, nr. 1042 – de motie-Minhas over het uitwerken van een plan B met een marktanalyse 
29 984, nr. 1043 (overgenomen) – de motie-Minhas c.s. over de Kamer op kwartaalbasis op de hoogte houden 

van het overleg met de Europese Commissie 
29 984, nr. 1044 – de motie-Minhas/Van der Molen over onderzoek naar de kansen en risico’s 

van decentralisatie en of aanbesteding van regionale spoorlijnen 
29 984, nr. 1045 – de motie-De Hoop/Van Raan over in gesprekken met de potentiële 

concessiehouder afdwingen dat de dienstregeling voor stations buiten de 
Randstad verbetert 
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29 984, nr. 1046 – de motie-De Hoop c.s. over in gesprekken met de concessiehouder bij 
tariefverhogingen voor de spits een vrijstelling voor mensen met een laag 
inkomen afdwingen 

29 984, nr. 1047 – de motie-De Hoop c.s. over bij het beoordelen van de NS op KPI’s niet 
alleen kijken naar gemiddelden maar ook op stationsniveau 

29 984, nr. 1048 – de motie-De Hoop c.s. over in gesprekken met de potentiële 
concessiehouder aandringen op beschikbaarheid van het noodnummer 
1318 1318 ook voor reizigers van regionale concessies 

29 984, nr. 1049 – de motie-Van der Graaf c.s. over de geld-terug-bij-vertragingsregeling ook 
laten gelden bij overstappen tussen verschillende spoorvervoerders 

29 984, nr. 1050 – de motie-Van der Graaf over NS verplichten aan te sluiten bij het 
minimumtarief voor decentrale concessieverleners 

29 984, nr. 1051 – de motie-Van der Graaf/Van Raan over de mogelijkheid van een 
spitstoeslag niet opnemen in het programma van eisen 

29 984, nr. 1052 – de motie-Van der Graaf/Van der Molen over afspraken over gratis reizen 
voor kinderen en trajectabonnementen tegen gereduceerd tarief voor 
scholieren 

29 984, nr. 1053 – de motie-Bouchallikh c.s. over de exploitatie van stationsfietsenstallingen 
alsnog opnemen in het programma van eisen 

29 984, nr. 1054 (ingetrokken) – de motie-Bouchallikh/Alkaya over in het programma van eisen opnemen dat 
infrastructurele investeringen even zwaar meewegen als andere maatregelen 

Stemmingen 14. Stemmingen over: moties ingediend bij het Vaststelling van de 
begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
(XVII) voor het jaar 2023 
De Voorzitter: mw. Teunissen wenst haar motie op stuk nr. 34 te wijzigen. 
De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

36 200 XVII, nr. 12 
(aangehouden) 

– de motie-Hammelburg c.s. over een diversificatie- en 
onafhankelijkheidstrategie 

36 200 XVII, nr. 13 – de motie-Hammelburg c.s. over onderzoek naar de financiering van 
SRGR-projecten in ontwikkelingslanden bij wijziging van het buitenlandbeleid 
van de VS 

36 200 XVII, nr. 14 – de motie-Hammelburg c.s. over het standaard ondersteunen van 
seksuele-gezondheidszorg en abortuszorg daar waar met Nederlandse 
middelen noodhulp wordt verschaft 

36 200 XVII, nr. 15 – de motie-Hammelburg/Kuik over onderzoeken hoe lokale organisaties die 
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen vertegenwoordigen toegang kunnen 
krijgen tot directe financiering van noodhulp 

36 200 XVII, nr. 16 – de motie-Hammelburg c.s. over het verbeteren van de toegang voor kleine 
en middelgrote organisaties tot het Civic Space Fund 

36 200 XVII, nr. 17 – de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over geen cent meer uitgeven aan 
ontwikkelingshulp 

36 200 XVII, nr. 18 – de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over alle intensiveringen en nieuwe 
uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking opschorten dan wel bevriezen 

36 200 XVII, nr. 19 – de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over aan Nederlandse 
ondernemingen in financieel zwaar weer de mogelijkheid bieden om van 
klimaatgerelateerde investeringen in ontwikkelingslanden af te komen 

36 200 XVII, nr. 20 – de motie-Van Weerdenburg c.s. over een tweederdemeerderheid voor 
goedkeuring van het Mercosur-verdrag 

36 200 XVII, nr. 21 – de motie-Klink over een koppeling tussen landen waar irreguliere 
migratiestromen vandaan komen en de besteding van 
ontwikkelingssamenwerkingsgelden 

36 200 XVII, nr. 22 – de motie-Klink c.s. over een gelijk speelveld met de omringende landen bij 
nieuwe imvo-wetgeving 

36 200 XVII, nr. 23 – de motie-Klink/Kuik over e-procurement en e-tendering bij ngo’s die 
financiering ontvangen 

36 200 XVII, nr. 24 – de motie-Klink/Van der Graaf over de «Farmer Managed Natural 
Regeneration»-methode als vaste component in door Nederland gefinancierde 
activiteiten 
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36 200 XVII, nr. 25 – de motie-Amhaouch/Klink over aanvullende instrumenten voor risicodeling 
36 200 XVII, nr. 26 – de motie-Kuik c.s. over graan uit de graandeal naar landen laten 

verschepen die het zwaarst getroffen zijn 
36 200 XVII, nr. 27 – de motie-Kuik/Van der Graaf over een evenredige verdeling tussen de DRA, 

het Rode Kruis en de VN realiseren, waarbij gelden zo effectief mogelijk 
kunnen worden ingezet via het maatschappelijk middenveld 

36 200 XVII, nr. 28 – de motie-Van der Lee/Thijssen over de inwerkingtreding van de 
subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO opschorten totdat er 
overeenstemming is bereikt met de Kamer over de nadere invulling 

36 200 XVII, nr. 29 – de motie-Van der Lee/Thijssen over de toerekening van 
eerstejaarsopvangasielkosten vanuit ODA-middelen langjarig maximeren 

36 200 XVII, nr. 30 – de motie-Van der Graaf/Kuik over de bestrijding van online seksueel 
misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de 
SRGR-agenda 

36 200 XVII, nr. 31 – de motie-Van der Graaf over veldonderzoek als vast onderdeel van de 
monitoring van multilaterale organisaties opnemen 

36 200 XVII, nr. 32 – de motie-Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties 
van het ODA-budget te reduceren 

36 200 XVII, nr. 33 – de motie-Teunissen/Van Raan over in de Europese vergadering over het 
ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden 
van stemming 

36 200 XVII, nr. 34 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Teunissen over een onderzoek naar de cumulatieve 
effecten van vrijhandelsverdragen op de concurrentiepositie van Nederlandse 
boeren 

36 200 XVII, nr. 35 – de motie-Teunissen over afschaffing van het Landbouw Attaché Netwerk 
36 200 XVII, nr. 36 – de motie-Eppink/Jasper van Dijk over het in kaart brengen van 

ontwikkelingslanden waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie onderhoudt 
en waarvan de elite geld naar belastingparadijzen sluist 

36 200 XVII, nr. 37 – de motie-Stoffer/Kuik over onderzoeken hoe de participatie van -jongeren 
met een handicap binnen projecten in het kader van de Nexus onderwijs en 
werk en jeugdwerkgelegenheid kan worden verbeterd 

36 200 XVII, nr. 38 – de motie-Koekkoek/Teunissen over een zorgvuldigheidsverplichting voor 
financiële instellingen opnemen in de ontbossingsverordening 

36 200 XVII, nr. 39 – de motie-Koekkoek over de toegang tot financiering makkelijker maken voor 
lokale bedrijven, grassrootsinitiatieven en ngo’s 

36 200 XVII, nr. 40 – de motie-Van Haga/Eppink over de subsidies aan instellingen die actief 
procederen tegen de overheid of het regeringsbeleid anderszins tegenwerken, 
stopzetten 

36 200 XVII, nr. 41 – de motie-Van Haga/Eppink over in een plan uitwerken hoe oneerlijke 
concurrentie vanuit China kan worden tegengegaan 

36 200 XVII, nr. 42 (ingetrokken) – de motie-Van Haga/Eppink over onderzoeken of het mogelijk is om het 
drempelbedrag voor het betalen van invoerrechten voor producten van buiten 
de EU te verlagen 

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het advies van de 
heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het 
stikstofprobleem 
De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 40 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

30 252, nr. 36 (aangehouden) – de motie-Klaver c.s. over het verlagen van de landelijke depositie per 
1 januari 2024 door piekbelasters een passend aanbod te doen en 
vergunningen in te trekken als deze datum niet wordt gehaald 

30 252, nr. 37 – de motie-Klaver c.s. over voor de hoofdlijnenbrief komen met voorstellen 
voor regelingen waarmee boeren plannen kunnen maken voor de transitie van 
hun bedrijf 

30 252, nr. 38 – de motie-Beckerman/Boswijk over elke agrariër de mogelijkheid bieden om 
onafhankelijk advies te krijgen over keuzes aangaande stoppen, verplaatsen, 
omscholing en sociaal-emotionele begeleiding 
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30 252, nr. 39 – de motie-Beckerman over het oprichten van een publieke boerenleenbank 
meenemen in het aanstaande landbouwakkoord 

30 252, nr. 40 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Beckerman over bezien hoe een deel van de leningen 
kan worden afgewaardeerd en de besparingen ten goede laten komen aan de 
verduurzaming van de landbouw 

30 252, nr. 41 – de motie-Vestering over bij de uitkoop van veehouderijbedrijven beginnen 
met de meest dieronvriendelijke stallen 

30 252, nr. 42 – de motie-Vestering/Van Campen over geen verder beleid ontwikkelen op 
basis van het zoneringskaartje in het advies van de heer Remkes 

30 252, nr. 43 – de motie-Vestering c.s. over geen belastinggeld steken in het verplaatsen 
van de intensieve veehouderij 

30 252, nr. 44 – de motie-Vestering/Van der Plas over het intrekken van het tracébesluit 
A27/A12 Utrecht 2022 

30 252, nr. 45 – de motie-Van der Plas c.s. over het vertrouwen opzeggen in de Minister 
voor Stikstof 

30 252, nr. 46 – de motie-Van der Plas over een berekening van de emissiereductie die 
reeds heeft plaatsgevonden sinds 2018 delen met de Kamer 

30 252, nr. 47 – de motie-Van der Plas over het behalen van de stikstofdoelen in 2030 niet 
meer heilig verklaren 

30 252, nr. 48 (aangehouden) – de motie-Van der Plas over het niet publiceren van de lijst met piekbelasters 
en het laten checken van de emissiedata door een gespecialiseerd en 
onafhankelijk bureau 

30 252, nr. 49 (aangehouden) – de motie-Thijssen/Klaver over het in de gewijzigde stikstofwet opnemen en 
zo nodig inzetten van snel te realiseren, niet-vrijwillige maatregelen 

30 252, nr. 50 (aangehouden) – de motie-Thijssen/Klaver over zo snel mogelijk met een plan komen om de 
bouw en de energietransitie vlot te trekken 

30 252, nr. 51 – de motie-Tjeerd de Groot over onderzoeken hoe het toepassen van de best 
beschikbare technieken bij alle veehouderijen in Nederland kan bijdragen aan 
stikstofreductie 

30 252, nr. 52 (aangehouden) – de motie-Tjeerd de Groot over een deadline van één jaar voor de 
piekbelasterregeling en daarna inzet van dwingend instrumentarium bij 
onvoldoende resultaat 

30 252, nr. 53 – de motie-Tjeerd de Groot over het verkennen van de mogelijkheid om alle 
dierrechten bij verhandeling af te romen 

30 252, nr. 54 – de motie-Van Haga/Eppink over boeren niet gedwongen uitkopen 
30 252, nr. 55 – de motie-Van Haga/Eppink over geen zonering aanbrengen die Nederland 

indeelt in zones waar wel en niet geboerd mag worden 
30 252, nr. 56 – de motie-Van Haga/Van der Plas over een duidelijke afbakening en 

wetenschappelijke onderbouwing voor de term «piekbelaster» 
30 252, nr. 57 – de motie-Kops over het stikstofbeleid schrappen 
30 252, nr. 58 – de motie-Grinwis c.s. over onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 

voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden 
30 252, nr. 59 – de motie-Van Baarle over halfjaarlijks integraal rapporteren over de 

voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport-Remkes 
30 252, nr. 60 – de motie-Van Baarle over in overleg met buurlanden komen tot een 

geïntensiveerde gezamenlijke aanpak om de stikstofneerslag te reduceren 
30 252, nr. 61 – de motie-Boswijk c.s. over onderzoeken hoe boeren nabij Natura 

2000-gebieden financieel kunnen worden ondersteund bij aanpassing van 
bedrijfsvoering 

30 252, nr. 62 – de motie-Eppink c.s. over een reparatiewet voorbereiden op de Wet 
stikstofreductie en natuurverbetering met het oog op het woningtekort 

30 252, nr. 63 – de motie-Eppink c.s. over uitspreken dat de stikstofdeadline van 2030 niet 
dogmatisch moet zijn 

30 252, nr. 64 – de motie-Van Campen c.s. over de AVG-rechten op een laagdrempelige 
manier vormgeven bij emissiegegevens die het RIVM verzamelt en verwerkt 

30 252, nr. 65 (aangehouden) – de motie-Bisschop over provincies leidend laten zijn bij de gebiedsgerichte 
aanpak en de eventuele aanpak van piekbelasters 

30 252, nr. 66 – de motie-Bisschop/Omtzigt over de rekenkundige ondergrens in AERIUS 
verhogen naar minimaal 1 mol per hectare per jaar 
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30 252, nr. 67 – de motie-Bisschop/Omtzigt over de Ecologische Autoriteit versterken en 
instellen als zelfstandige autoriteit 

Stemmingen 16. Stemmingen in verband met: 
36 170 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting 
inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3) 

36 170 

– artikelen 1 t/m 3 
– begrotingsstaat 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

17. Tweeminutendebat Innovatie en Ruimtevaart (CD 01/11) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

32 620, nr. 276 18. Tweeminutendebat Besluit verlaagde omzetdrempels zorg met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

19. Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD 13/10) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

20. Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 19/10) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

21. Gezamenlijke behandeling van: 
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) 

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) 

36 205 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de 
invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 

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 en tot 
wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in 
verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers 

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) 

36 200 V 22. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (V) voor het jaar 2023 (1e termijn Kamer) 
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36 067 23. 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) (antwoord 1e termijn en 2e termijn) 

36 156 24. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire 
begroting) 

Langetermijnagenda 
15, 16 en 17 november (week 46) 
– Begroting Justitie en Veiligheid (36 200 VI) 
– Begroting Defensie (36 200 X) 
– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12) 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 29/9) 
– 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 Defensienota (CD d.d. 14/9) 
– Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) 
– Tweeminutendebat Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (24 170, 
nr. 263) 
– Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9) 
– Tweeminutendebat Autonome wapens (CD 5/10) 
– Tweeminutendebat WRR-rapport «Kiezen voor houdbare zorg. Mensen 
middelen en maatschappelijk draagvlak» (CD 29/9) 
– Tweeminutendebat Armoede- en Schuldenbeleid (CD 6/10) 
– Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 6/10) 
– Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10) 
– Tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging van onder andere de bijlage 
bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in 
verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven 
(2022Z19236) 
– Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 12/10) 
– Tweeminutendebat Kernenergie (CD 13/10) 
– Tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit beperking emissies van 
kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit 
– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige 
vragen) (21 501-32, nr. 1460) 
– Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10) 
– Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10) 
– Tweeminutendebat Politie (CD 20/10) 
– Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10) 
– Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 19/10) 
– Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw 
Oekraïne (Kamerstuk 36 045, nr. 113) 
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– Tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie (CD 2/11) 
– 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)) 
– 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van 
de bepalingen over markt en overheid) 
– 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)) 
– 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) 
– 35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse 
onderwerpen op het gebied van langdurige zorg) 

22, 23 en 24 november (week 47) 
– Begroting Buitenlandse Zaken (36 200 V) (antwoord 1e termijn + rest) 
– Begroting Economische Zaken en Klimaat (36 200 XIII) en Nationaal 
Groeifonds (36 200 L) 
– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 200 VIII) 
– 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)) 
– 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het 
jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag 
lage inkomens) 
– 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)) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)) 

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

6, 7 en 8 december (week 49) 
– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36 200 XIV) en het 
Diergezondheidsfonds (36 200 F) 
– Stemmingen over alle begrotingen (8 december) 
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– 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) 
– 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) 
– 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) 
– 35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers) 
– 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) 
– 35 592 (Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een 
vertrouwenspersoon) 

13, 14 en 15 december (week 50) 
– 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) 
– 36 138 (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)) 

20, 21 en 22 december (week 51) 
– 35 844 (Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden 
verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of 
diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)) 
– 35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de 
doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re- en dupliek) 

23 december 2022 t/m 16 januari 2023 (week 52, 1 en 2) 
– Kerstreces 

17, 18 en 19 januari 2023 (week 3) 
– 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)) 
– 35 936 (Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten 
(Reparatiewet forensische zorg)) 
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24, 25 en 26 januari 2023 (week 4) 
– 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)) 

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) 
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Te agenderen debatten 
1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en 
belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, 
Staatssecretaris VWS) 
2. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
3. 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) 
4. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK) 
5. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK) 
6. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel 
(Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
7. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën) 
8. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, 
Minister J&V) 
9. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) 
(Minister J&V) 
10. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
11. Debat over opnamestops en lange wachttijden op 
spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister 
VWS) 
12. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS) 
13. Debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de klimaatnota (Minister 
Klimaat en Energie) 
14. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke 
voorzieningen (Marijnissen) (Minister-President) 
15. 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) 
16. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Minister EZK) 
17. Debat over het disfunctioneren van de tapkamer van de politie (Van 
Nispen) (Minister J&V) 
18. 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) 
19. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de 
NS (De Hoop) (Staatssecretaris I&W) 
20. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister Langdurige 
zorg en Sport) 
21. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (Hijink) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
22. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid 
van opnames van OMT-vergaderingen (Hijink) (Minister VWS) 

Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak 
(Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW) 
2. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2-1» 
(Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK) 
3. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de 
zaak Gino (Markuszower) (Minister RB) 
4. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de 
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, 
Staatssecretaris Financiën) 
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5. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland (Van Esch) 
(Staatssecretaris I&W) 
6. Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het 
Nederlanderschap terugkrijgt (Markuszower) (Staatssecretaris J&V) 
7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (Agema) 
(Minister VWS) 
8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg (Agema) (Minister VWS) 
9. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de 
verpleeghuizen (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
10. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (Agema) (Minister en 
Staatssecretaris VWS, Minister Langdurige zorg en Sport) 
11. Dertigledendebat over het aantal daklozen (Agema) (Staatssecretaris 
VWS) 
12. Dertigledendebat over het bericht dat Shell en ExxonMobil de NAM willen 
verkopen (Beckerman) (Staatssecretaris EZK) 
13. 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) 
14. 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) 
15. 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) 
16. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke 
voorzieningen te kampen hebben (Mohandis) (Minister Langdurige Zorg en 
Sport) 
17. Dertigledendebat over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens 
omdat zij een terrorismerisico zouden vormen (Azarkan) (Minister J&V) 
18. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse 
IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen (Markuszower) (Minister J&V) 
19. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie 
en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het Ministerie van 
Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-President) 
20. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (Minister J&V, 
Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris BZK) 
21. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van 
migrantengroepen in Nederland (Van Baarle) (Minister SZW) 
22. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële 
problemen komen vanwege de hoge energiekosten (Agema) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
23. Dertigledendebat over het bericht dat het Openbaar Ministerie de NAM 
gaat vervolgen (Omtzigt) (Staatssecretaris EZK) 
24. Dertigledendebat over de stijging van binnenlandse seksuele uitbuiting 
(Bikker) (Staatssecretaris J&V) 
25. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen 
over hun studieschuld (Van Baarle) (Minister OCW) 
26. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) 
voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (Minister EZK, Minister 
Financiën) 
27. Dertigledendebat over het proces van de totstandkoming van de 
spreidingswet asielzoekers (Kuzu) (Staatssecretaris J&V) 
28. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (Kuzu) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
29. 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) 
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Wetgevings- en notaoverleggen 

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 2022 van 
15.15 uur tot 18.15 uur 

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

Maandag 7 november van 16.15 
uur tot 22.00 uur 

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

Donderdag 10 november van 
13.00 uur tot 20.00 uur 

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het 
prijsplafond energie 

Maandag 14 november van 10.00 
uur tot 16.00 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) 

Donderdag 17 november 2022 
van 10.00 tot 13.30 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 

Woensdag 23 november van 
19.00 tot 22.00 uur 

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

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 

Woensdag 30 november van van 
12.30 tot 20.00 uur 

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over 
Mijnbouw/Groningen 

Maandag 5 december van 10.00 
uur tot 15.00 uur 

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

Maandag 19 december 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) 
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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 

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 

Spreektijden VVD 248 minuten 
begrotingsbehandelingen D66 173 minuten 
(stand van zaken PVV 147 minuten 
per 4 november) CDA 131 minuten 

SP 97 minuten 
PvdA 111 minuten 
GroenLinks 86 minuten 
Partij voor de Dieren 88 minuten 
ChristenUnie 75 minuten 
Forum voor Democratie 72 minuten 
JA21 73 minuten 
SGP 65 minuten 
DENK 51 minuten 
VOLT 63 minuten 
Fractie Den Haan 64 minuten 
BBB 54 minuten 
BIJ1 41 minuten 
Groep Van Haga 32 minuten 
Omtzigt 29 minuten 
Gündoğan 33 minuten 
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