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Opgesteld 10 maart 2023
  

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR 
1. Hamerstukken 

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) 

36 152 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 
2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 
inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening 
en kennisgeving van stukken) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/40) 
(Uitvoeringswet Betekeningsverordening) 

36 153 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van 
Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de 
lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken 
(bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet 
Bewijsverkrijgingsverordening) 

36 172 Tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de 
Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het 
vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder 
baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk 
bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie) 

2. Hoofdelijke stemming 

33 118/34 986, EU Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet 
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3. Stemmingen 

33 118/34 986, EY Motie van het lid Kluit c.s. over het maken van een integraal financieel beeld 
voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten 

33 118/34 986, EZ Motie van het lid Kluit c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages 

33 118/34 986, FA Motie van het lid Janssen c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende 
websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de 
Omgevingswet 

33 118/34 986, FB Motie van het lid Moonen c.s. over het bevorderen van participatie 

33 118/34 986, FC Motie van het lid Van Dijk c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en 
energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden 

33 118/34 986, FE Gewijzigde motie van het lid Nicolaï c.s. over het compenseren van lagere 
overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO 

4. Behandeling 

35 990 Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk 
Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam 
(introductie gecombineerde geslachtsnaam) 

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN: 
1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/ 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

35 594 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers 

2. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

36 171 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, 
het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in 
verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of 
anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende 
doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende 
doeleinden) 

3. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

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) 

36 002 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) 

4. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

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 
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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) 
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