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Agenda   

Opgesteld 20 januari 2023
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 24 januari 14.00 uur 
Woensdag 25 januari 10.15 uur 
Donderdag 26 januari 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 
36 253, nr. 1 Verslag over het burgerinitiatief «Build Back Better» 

Stemverklaring: dhr. Van 
Meijeren 

De Voorzitter: in stemming komt het behandelingsvoorstel van de 
commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. 

Stemming 4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(VIII) voor het jaar 2023 
De Voorzitter: dhr. El Yassini wenst zijn motie op stuk nr. 79 te wijzigen. 
De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

36 200-VIII, nr. 79 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-El Yassini/Van der Molen over het tweede project van 
de Ambachtsacademie na afronding evalueren 

Stemmingen 5. Stemmingen in verband met: 
36 002 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) 

36 002 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19) 

– artikelen I en II 
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– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,I) over wijziging van 
stigmatiserende terminologie in de Wet tot regeling van het toezicht op 
krankzinnigen BES (invoegen artikel IIA) 
– artikel III, aanhef 
– amendement Van den Berg (15,I) over apotheekbereidingen (invoegen 
onderdeel 0A) 
– onderdeel A 
– amendement Van den Berg (15,II) (invoegen onderdeel Aa) 
– onderdeel B 
– amendement Van den Berg c.s. (16) over het behouden van de wettelijke 
eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn 
– onderdeel C 
– artikel III 
– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,II) 
– artikel IIIA 
– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,III) (invoegen artikel 
IIIB) 
– artikelen IV en IVA 
– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,IV) (invoegen artikel 
IVB) 
– artikel V 
– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,V) (invoegen artikel 
VA) 
– artikelen VI t/m XVII 
– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,VI) (invoegen artikel 
XVIIA) 
– artikel XVIII 
– gewijzigd amendement Westerveld/Van den Berg (19,VII) (invoegen 
artikelen XVIIIA en XVIIIB) 
– artikelen XIX t/m XXVII 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 6. Stemmingen in verband met: 
35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de 

gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen 

35 915 (bijgewerkt t/m amendement nr. 29) 

– amendement Van Nispen (9,I) over het bij de gemeenten beleggen van 
bewindvoering (wijziging opschrift) 
– nader gewijzigd amendement Kat c.s. (21) over het schrappen van de 
tienjaartermijn 
– gewijzigd amendement Kathmann c.s. (28) over het verkorten van de 
wettelijke schuldsaneringsregeling 
– gewijzigd amendement Kathmann/Maatoug (29) over het wijzigen van de 
ingangsdatum van de wettelijke schuldsaneringsregeling 

 NB. Indien 28 en 29 worden aangenomen, wordt slechts eenmaal 
uitvoering gegeven aan de met die amendementen voorgestelde 
onderdelen 1 en 2 en worden de teksten van het met onderdeel 3 van die 
amendementen voorgestelde onderdeel B in elkaar verwerkt. 

– nader gewijzigd amendement Kat c.s. (20) over onvoldoende 
aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar 

 NB. Indien zowel 20 als 28 en/of 29 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan met de 20 voorgestelde wijzigingsopdrachten, 
maar wordt het met 20, onderdeel 2, voorgestelde onderdeel A ingevoegd 
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na de aanhef van artikel I, zoals dat na aanname van 28 en/of 29 komt te 
luiden. 

– artikel I 
– amendement Van Nispen (9,III) (invoegen artikelen IA t/m ID) 
– amendement Van Nispen (9,IV) 
– artikel II 
– amendement Van Nispen (9,V) 
– artikel III 
– amendement Van Nispen (9,II) 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de 
Faillissementswet 

35 915, nr. 24 – de motie-Kat/Ceder over het verkorten van het minnelijke en wettelijke 
schuldhulptraject 

35 915, nr. 25 – de motie-Kat over een voorstel uitwerken waarbij faillissement van 
natuurlijke personen eindigt met een schone lei als een vervolg in de Wsnp 
niet billijk is 

35 915, nr. 26 – de motie-Kathmann c.s. over onderzoeken hoe het aandeel 
verstekvonnissen teruggebracht kan worden 

35 915, nr. 27 (aangehouden) – de motie-Ceder c.s. over het maximeren van te vorderen rente bij schulden 
van consumenten en het tegengaan van het doorverkopen van schulden als 
verdienmodel 

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toename van 
agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel 

29 282, nr. 494 – de motie-Agema c.s. over het onderzoeken van en investeren in de 
capaciteit van de ggz-crisisdienst en ggz-bedden 

29 282, nr. 495 – de motie-Agema/Van Haga over de kosten van beveiliging niet ten koste 
laten gaan van het ziekenhuisbudget 

29 282, nr. 496 – de motie-Agema c.s. over minimaal een gevangenisstraf voor daders van 
agressie tegen zorgpersoneel 

29 282, nr. 497 – de motie-Agema/Van Haga over het altijd en spoedig opvolgen van 
aangiftes van agressie tegen zorgmedewerkers 

29 282, nr. 498 – de motie-Bushoff/Van den Hil over aangifte door de werkgever namens de 
werknemer de norm laten zijn bij agressie en geweld in de zorg- en 
welzijnssector 

29 282, nr. 499 – de motie-Van Haga/Agema over een gevangenisstraf van minimaal een jaar 
voor veroordeelde daders van agressie tegen hulpverleners in het publieke 
domein 

29 282, nr. 500 – de motie-Van Haga/Agema over een plan van aanpak om daders van 
agressie en geweld tegen hulpverleners strenger en extra te straffen 

29 282, nr. 501 – de motie-Van Haga/Agema over met brancheorganisaties en werkgevers 
ervaringen en knelpunten bij de zorg voor beschadigde werknemers in kaart 
brengen 

29 282, nr. 502 – de motie-Van den Hil over een gecoördineerde aanpak van geweld en 
agressie tegen zorgmedewerkers 

29 282, nr. 503 – de motie-Van der Plas/Hijink over een breed opgezet onderzoek naar de 
achterliggende oorzaken van agressie tegen zorgverleners 

29 282, nr. 504 – de motie-Hijink/Van der Plas over onderzoeken welke politieke maatregelen 
kunnen bijdragen of hebben bijdragen aan agressie en geweld in de zorg 

Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Staat van de 
rechtsstaat 
De Voorzitter: dhr. Van Baarle wenst zijn motie op stuk nr. 760 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

29 279, nr. 759 – de motie-Van Baarle over een protocol over hoe te handelen bij 
geconstateerde bevooroordeeldheid of discriminatie in overheidshandelen 
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29 279, nr. 760 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Baarle over altijd aangeven of een overheidsbesluit 
gebaseerd is op een algoritme of op risicoprofilering 

29 279, nr. 761 – de motie-Leijten/Ellian over een reflectie op de rol van de Staat als 
procespartij 

29 279, nr. 762 – de motie-Omtzigt over binnen twee maanden een reflectie op de voortgang 
op alle beloftes aan de Kamer sturen en daarin aangeven hoe ouders en 
kinderen volledig en tijdig recht wordt gedaan 

Stemmingen 10. Stemmingen in verband met: 
36 137 Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in 

verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische 
aanpassingen 

36 137 

– artikelen I t/m III 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemming 11. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet tijdelijke 
tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 

36 137, nr. 8 – de motie-Madlener over geen tolheffing op de Blankenburgverbinding en de 
ViA15 

Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over een 
eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino 

36 200-VI, nr. 114 – de motie-Markuszower over daders van gewelds- of zedenmisdrijven van 14 
jaar en ouder altijd berechten op grond van het volwassenenstrafrecht 

36 200-VI, nr. 115 – de motie-Markuszower over gewelds- en zedendelicten nooit meer 
seponeren 

36 200-VI, nr. 116 – de motie-Van Haga over onderzoeken hoe het vaststellen en updaten van 
risicoprofielen kan worden verbeterd 

36 200-VI, nr. 117 – de motie-Van Haga over het intensiveren van het toezicht op 
zedendelinquenten 

36 200-VI, nr. 118 – de motie-Van Haga over onderzoeken hoe organisaties beter kunnen 
samenwerken ten behoeve van de monitoring van zedendelinquenten 

36 200-VI, nr. 119 – de motie-Mutluer over bezien of de mogelijkheden om minderjarige 
zedendelinquenten voor langere tijd te volgen verruimd moeten en kunnen 
worden 

13. Debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in 
te stellen bewustwordingsfonds met maximum spreektijden van 4 minuten per 
fractie 

14. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland met maximum 
spreektijden van 3 minuten per fractie 

15. Tweeminutendebat Wadden (CD 18/1) met maximum spreektijden van 2 
minuten per fractie 

16. Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/12) met maximum spreektijden van 2 
minuten per fractie 

31 288, nr. 992 17. Tweeminutendebat Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de 
Inspectie van het Onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per 
fractie 

22 452, nr. 82 18. Tweeminutendebat Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan 
Europese Universiteiten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 
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19. Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 15/12) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

20. Tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen 
(CD 18/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

21. Tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES (CD 15/11) 
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

22. Tweeminutendebat Participatiewet (CD 14/12) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

23. Tweeminutendebat Spoor (CD 15/12) met maximum spreektijden van 2 
minuten per fractie 

35 765 24. 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 

35 594 25. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers (voortzetting) 

36 027 26. 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 27. 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) 

Langetermijnagenda 
31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5) 
– Tweeminutendebat Medische Ethiek/Orgaandonatie (CD 02/06) 
– 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 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 Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een 
onvolledige AOW-opbouw (CD 17/11) 
– Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 1/12) 
– Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs 
(CD 14/12) 
– Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12) 
– Tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen (CD 15/12) 
– Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 15/12) 
– Tweeminutendebat over Uitvoering motie Van Raan c.s. over 
end-to-endencryptie in stand houden (26 643, nr. 908) 
– Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD 21/12) 
– Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 18/1) 
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– Tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het 
Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door 
werkgebonden personenmobiliteit (33 118, nr. 234) 
– Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 19/1) 
– 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)) 
– 35 592 (voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een 
vertrouwenspersoon) 
– 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) 
– 36 165 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan 
Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)) 
– 36 179 (Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van 
de Beoordelingscommissie dopingzaken) 
– 36 169 (Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) 
– 36 130 (Wet goed verhuurderschap) 
– 35 498 (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) 
– 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)) 

7, 8 en 9 februari 2023 (week 6) 
– Debat over de Europese Top van 9 en 10 februari 2023 
– Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12) 
– 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) 
– 36 037 (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) 
– 36 052 (voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing 
van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren) 
– 36 229 (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in 
verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de 
verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het 
studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 
1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo 
(Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) 
– 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) 
– 35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) 
– 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) 
– 35 942 (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp) 
– 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 
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inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met 
Protocol (Trb. 2021, 80)) 
– 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)) 
– 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van 
de bepalingen over markt en overheid) 
– 35 892 (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing) 

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7) 
– 35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 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)) 
– 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)) 
– 36 160 (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) 
– 35 936 (Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten 
(Reparatiewet forensische zorg)) 

21, 22 en 23 februari 2023 (week 8) 
– 35 844 (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)) 
– 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)) 

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

7, 8 en 9 maart 2023 (week 10) 
– 35 870 (Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in 
verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning 
van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens 
kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) 
– 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) (voortzetting) 

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 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 
– 35 482 (Wet opheffing verpandingsverboden) 

21, 22 en 23 maart 2023 (week 12) 
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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) 
– 36 163 (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende 
dieren) 
– 36 036 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, 
witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten) 

28, 29 en 30 maart 2023 (week 13) 
– 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)) 

Aangemelde onderwerpen, nog 
niet geagendeerd 

– Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10) 
– 31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet 
belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies 
van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking 
emissies kolencentrales) (re- en dupliek) 
– 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) 
– 35 406 (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)) 
– 35 157 (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) 
– 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) 
– 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 Markuszower 
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) 
– 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) 
– 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 
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het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het 
bewegingsonderwijs) (voortzetting) 
– 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)) 

Te agenderen debatten 
1. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) 
(Minister J&V) 
2. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
3. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten 
als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS) 
4. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke 
voorzieningen (Marijnissen) (Minister-President) 
5. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Minister EZK) 
6. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de 
Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (Minister 
J&V, Minister Financiën) 
7. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister Langdurige zorg en 
Sport) 
8. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (Hijink) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
9. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van 
opnames van OMT-vergaderingen (Hijink) (Minister VWS) 
10. 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) 
11. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (Minister 
VRO) 
12. Debat over het landbouwakkoord (Tjeerd de Groot) (Minister LNV) 
13. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
14. 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) 
15. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (Minister J&V, 
Staatssecretaris OCW) 
16. 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) 
17. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën) 
18. Debat over de werving van internationale studenten (Omtzigt) (Minister 
OCW) 
19. Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (Minister BuZa, Minister 
BZK) 
20. Debat over de situatie in Iran (Van der Plas) (Minister BuZa) 
21. Debat over het onderzoeksprogramma «Onafhankelijkheid, dekolonisatie, 
geweld en oorlog in Indonesië 1945–1950»(Ellemeet) (Minister-President, 
Minister BuZa) 
22. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (Agema) (Minister VWS) 
23. Debat over oversterfte (Omtzigt) (Minister VWS) 
24. Debat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (Bushoff) 
(Minister VWS) 
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Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de 
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, 
Staatssecretaris Financiën) 
2. Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het 
Nederlanderschap terugkrijgt (Markuszower) (Staatssecretaris J&V) 
3. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (Agema) 
(Minister VWS) 
4. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg (Agema) (Minister VWS) 
5. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de 
verpleeghuizen (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
6. Dertigledendebat over het aantal daklozen (Agema) (Staatssecretaris VWS) 
7. 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) 
8. Dertigledendebat over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens 
omdat zij een terrorismerisico zouden vormen (Azarkan) (Minister J&V) 
9. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse 
IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen (Markuszower) (Minister J&V) 
10. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie 
en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het Ministerie van 
Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-President) 
11. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (Minister J&V, 
Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris BZK) 
12. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van 
migrantengroepen in Nederland (Van Baarle) (Minister SZW) 
13. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële 
problemen komen vanwege de hoge energiekosten (Agema) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
14. Dertigledendebat over het bericht dat het Openbaar Ministerie de NAM 
gaat vervolgen (Omtzigt) (Staatssecretaris EZK) 
15. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen 
over hun studieschuld (Van Baarle) (Minister OCW) 
16. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) 
voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (Minister EZK, Minister 
Financiën) 
17. Dertigledendebat over het proces van de totstandkoming van de 
spreidingswet asielzoekers (Kuzu) (Staatssecretaris J&V) 
18. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (Kuzu) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
19. 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) 
20. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de 
zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (Agema) (Minister VWS) 
21. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (Agema) (Minister 
VWS) 
22. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (Omtzigt) (Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
23. Dertigledendebat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van 
boeren opkoopt (Van der Plas) (Minister Natuur en Stikstof, Minister I&W) 
24. 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) 
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25. Dertigledendebat over de rellen in grote steden na de WK-overwinning 
van Marokko (Markuszower) (Minister J&V) 
26. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de 
overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (Agema) (Minister 
Langdurige Zorg en Sport) 
27. Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de 
rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (Minister 
BuZa) 
28. Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake 
de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale 
identiteit (Leijten) (Staatssecretaris BiZa) 
29. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB 
(Klaver) (Minister SZW, Minister Financiën) 
30. Dertigledendebat over de wijze waarop de Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd (Van Kent) (Minister 
voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
31. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de 
Kamer (Omtzigt) (Minister-President) 
32. Dertigledendebat over het bericht dat de voormalig NCTV zorgen over 
geheime moskeeonderzoeken verzweeg (Azarkan) (Minister J&V) 
33. Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd (Mohandis) 
(Staatssecretaris VWS) 
34. Dertigledendebat over de plannen voor een Europese belasting op 
CO2-uitstoot (Kops) (Minister Klimaat en Energie) 
35. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden 
risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) 
(Minister-President, Minister SZW, Staatssecretaris Financiën) 
36. Dertigledendebat over het asielbeleid (Markuszower) (Minister RB) 
37. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige 
postcovid-klachten (Van der Plas) (Minister Langdurige Zorg en Sport) 
38. Dertigledendebat over het prijsplafond (Kops) (Minister Klimaat en 
Energie) 
39. Dertigledendebat over de bevolkingsgroei als gevolg van immigratie (Van 
Haga) (Minister-President en Staatssecretaris J&V) 
40. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) 
(Minister Financiën, Minister J&V, Minister VRO) 
41. Dertigledendebat over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Joure (De 
Hoop) (Minister I&W) 

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 van 13.30 tot 
17.30 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons 
en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt (Kamerstuk 36 096) 

Donderdag 9 februari 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 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) 

Maandag 27 maart van 10.00 uur 
tot 16.00 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het onderwerp 
«Water en bodem sturend» 
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Maandag 17 april van 10.00 uur 
tot 14.30 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en waterstaat over de initiatiefnota 
van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van 
wegwerpmaatschappij naar circulaire economie (Kamerstuk 36 254) 

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

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023 (geen 
avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023, geen vergadering op woensdag 
15 maart 2023 en geen ochtendvergadering op donderdag 16 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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