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Vergaderjaar 2022–2023
 
 

Agenda   

Opgesteld 18 november 2022
  

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 22 november 14.00 uur 
Woensdag 23 november 10.15 uur 
Donderdag 24 november 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het pakket 
Belastingplan 

36 202, nr. 105 – de motie-Nijboer over voor volgend jaar een sociaal tarief voor energie 
uitwerken 

36 202, nr. 126 – de motie-Omtzigt c.s. over een verhaalmogelijkheid als adequate 
publiekrechtelijke rechtsbescherming 

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de 
begrotingsonderdelen die zien op digitalisering 

36 200 VII, nr. 59 – de motie-Rajkowski c.s. over onderzoeken hoe bepaalde vormen van 
deepfaketechnologie tegengegaan kunnen worden 

36 200 VII, nr. 60 – de motie-Rajkowski c.s. over een eenduidig mkb-keurmerk om mkb’ers 
beter te ondersteunen bij hun cybersecuritybeleid 

36 200 VII, nr. 61 – de motie-Rajkowski c.s. over het ontwikkelen van een structurele 
cyberoefenagenda 

36 200 VII, nr. 62 – de motie-Rajkowski c.s. over een ministeriële regeling veiligheid en 
integriteit voor de volledige Nederlandse vitale infrastructuur 

36 200 VII, nr. 63 – de motie-Leijten over het uitgangspunt dat overheidsprocessen digitaal 
moeten waar dat kan, wijzigen in «niet alles wat digitaal kan, moet digitaal» 

36 200 VII, nr. 64 – de motie-Leijten over de gehele GDI vanuit algemene rijksmiddelen 
financieren 

36 200 VII, nr. 65 – de motie-Leijten/Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de 
universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot 
internetdiensten 
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36 200 VII, nr. 66 – de motie-Van Ginneken c.s. over een meerjarige subsidieregeling voor 
ethischehackercollectieven 

36 200 VII, nr. 67 – de motie-Dekker-Abdulaziz/Ceder over socialmediaplatformen dwingen om 
de algoritmes op hun platformen voor kinderen uit te zetten 

36 200 VII, nr. 68 – de motie-Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden 
in kaart brengen 

36 200 VII, nr. 69 – de motie-Kathmann over digitale vaardigheden standaard meenemen in de 
screening van het UWV 

36 200 VII, nr. 70 – de motie-Kathmann/Koekkoek over een verbod op microtargeting voor 
politieke doeleinden vanaf 90 dagen voor verkiezingen 

36 200 VII, nr. 71 – de motie-Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering 
36 200 VII, nr. 72 – de motie-Bontenbal c.s. over een adviesaanvraag uitwerken voor de WRR 

over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën 
36 200 VII, nr. 73 – de motie-Bouchallikh c.s. over een verbod op het gebruik van etniciteit als 

indicator in risicomodellen voor wetshandhaving 
36 200 VII, nr. 74 – de motie-Bouchallikh c.s. over de middelen van de Autoriteit 

Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks 
36 200 VII, nr. 75 – de motie-Bouchallikh/Kathmann over online beïnvloeding rond de komende 

Provinciale Statenverkiezingen monitoren en evalueren 
36 200 VII, nr. 76 – de motie-Ceder/Bontenbal over mediawijsheid voor opvoeders onderdeel 

maken van de werkagenda en het Programma Digitale Samenleving 
36 200 VII, nr. 77 – de motie-Ceder over in kaart brengen welke applicaties en 

socialemediaplatformen van landen met een offensief cyberprogramma de 
nationale veiligheid bedreigen 

36 200 VII, nr. 78 – de motie-Ceder/Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige 
uitwerking van de Code voor Kinderrechten 

36 200 VII, nr. 79 – de motie-Koekkoek/Kathmann over deelname van alle departementen aan 
PublicSpaces 

36 200 VII, nr. 80 – de motie-Koekkoek/Kathmann over het in Europees verband stimuleren van 
samenwerking op het gebied van strategische zaken rond de verwerking van 
persoonsgegevens 

Stemmingen 5. Stemmingen in verband met: 
36 246, nr. 1 Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van 

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

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de commissie voor 
Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een 
parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen. 

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het 
begrotingsonderdeel Cultuur 
De Voorzitter: mw. Akerboom verzoekt haar motie op stuk nr. 31 aan te 
houden en wenst haar motie op stuk nr. 30 te wijzigen. Dhr. Van Strien 
wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen, dhr. Mohandis zijn motie op 
stuk nr. 23 en mw. Werner haar motie op stuk nr. 26. De gewijzigde 
moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen 
stemmen. 

36 200 VIII, nr. 14 – de motie-Martin Bosma over zich uitspreken tegen protestacties waarbij 
kunstwerken kunnen worden beschadigd 

36 200 VIII, nr. 15 – de motie-Martin Bosma over een systematische actie om de netwerken en 
de financiering van de klimaatactivisten in kaart te brengen 

36 200 VIII, nr. 16 – de motie-Martin Bosma over in contact treden met de Universiteit Leiden om 
een door deze universiteit verwijderd schilderij over te brengen naar de 
vrijdenkersruimte van de PVV in de Tweede Kamer 

36 200 VIII, nr. 17 – de motie-Martin Bosma over in overleg treden met het Rijksmuseum om 
ervoor te zorgen dat de linkse drambordjes verdwijnen 

36 200 VIII, nr. 18 – de motie-Van Strien over ruimte laten in de BIS-periode 2025–2028 voor het 
meenemen van de uitkomsten van het onderzoek van DEN en TNO 
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36 200 VIII, nr. 19 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Strien over uiterlijk juni 2023 met een brede visie 
op volkscultuur komen 

36 200 VIII, nr. 20 – de motie-Kwint c.s. over het komende jaar de gereserveerde middelen al zo 
veel mogelijk besteden aan hogere inkomens voor makers in de cultuur 

36 200 VIII, nr. 21 – de motie-Kwint c.s. over ervoor zorgen dat techreuzen en 
audiostreamingsdiensten een eerlijke bijdrage leveren aan de inkomenspositie 
van makers 

36 200 VIII, nr. 22 – de motie-Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken 
van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten 

36 200 VIII, nr. 23 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Mohandis c.s. over onderzoeken op welke wijze «de 
bibliotheek op school» duurzaam verankerd kan worden 

36 200 VIII, nr. 24 – de motie-Mohandis/Westerveld over de Kamer zo snel mogelijk informeren 
over de wijze waarop culturele instellingen die in de problemen komen door 
de stijgende energielasten kunnen worden gesteund 

36 200 VIII, nr. 25 – de motie-Mohandis c.s. over ervoor zorgen dat het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur toereikend blijft om cultuurdeelname voor kinderen te faciliteren 

36 200 VIII, nr. 26 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Werner c.s. over een start maken met een handreiking 
over wat er nodig is om fysieke toegang tot cultuur te garanderen 

36 200 VIII, nr. 27 (aangehouden) – de motie-Werner over onderzoek doen naar de financiële positie van 
rijksmusea, gesubsidieerde musea en particuliere musea 

36 200 VIII, nr. 28 – de motie-Westerveld c.s. over de mogelijkheid van een verplichte Fair 
Practice Code betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe BIS 

36 200 VIII, nr. 29 – de motie-Westerveld c.s. over op termijn alle instellingen in het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verplichten om een 
cultuurkaart of MBO Card beschikbaar te stellen 

36 200 VIII, nr. 30 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Akerboom c.s. over onderzoeken hoe concrete stappen 
kunnen worden gezet om culturele instellingen en activiteiten te verduurzamen 

36 200 VIII, nr. 31 (aangehouden) – de motie-Akerboom over de mogelijkheden onderzoeken om samen met de 
sector tot een Code Cultuur, Klimaat & Milieu te komen 

36 200 VIII, nr. 32 (aangehouden) – de motie-Bisschop/Van der Graaf over in kaart brengen wat er nodig is aan 
extra ondersteuning en subsidie voor het ontwikkelen van kerkenvisies 

Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij het 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 

29 398, nr. 1025 – de motie-Van Nispen/Mutluer over dit jaar afzien van de voorgestelde 
verhoging van de verkeersboetes 

29 398, nr. 1026 – de motie-Van Nispen/Mutluer over de indexering van verkeersboetes 
baseren op de daadwerkelijke koopkrachtcijfers van het voorafgaande jaar 

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het 
begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte 
De Voorzitter: mw. Beckerman verzoekt haar motie op stuk nr. 90 aan te 
houden. 

36 200 VII, nr. 81 – de motie-Kops over de vergunningverlening voor nieuwbouw versnellen 
36 200 VII, nr. 82 – de motie-Kops over afzien van de (hybride)warmtepompverplichting 
36 200 VII, nr. 83 – de motie-Kops over onmiddellijk afschaffen van de voorrang voor 

statushouders bij de toewijzing van een woning 
36 200 VII, nr. 84 – de motie-Kops over de huurverlaging laten gelden voor alle sociale huurders 
36 200 VII, nr. 85 – de motie-Peter de Groot/Boulakjar over een middenhuurakkoord sluiten met 

(institutionele) investeerders 
36 200 VII, nr. 86 – de motie-Peter de Groot over in de woondeals gemeenten verplichten om te 

komen tot 40% betaalbare woningen en voldoende woningen voor ouderen 
36 200 VII, nr. 87 – de motie-Beckerman/Boulakjar over voldoende middelen beschikbaar stellen 

om het oprichten van wooncoöperaties mogelijk te maken 
36 200 VII, nr. 88 – de motie-Beckerman over uitspreken dat woningcorporaties bedrijven noch 

multinationals zijn 
36 200 VII, nr. 89 – de motie-Beckerman over uitspreken dat de voorgestelde hervorming van 

de huurtoeslag negatieve gevolgen heeft 
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36 200 VII, nr. 90 (aangehouden) – de motie-Beckerman over een vergunningsstelsel voor gemeenten om de 
opkoop van vakantieparken te kunnen reguleren 

36 200 VII, nr. 91 – de motie-Beckerman over bescherming van recreanten bij de opkoop van 
vakantieparken wettelijk vastleggen 

36 200 VII, nr. 92 – de motie-Boulakjar c.s. over huurders van particuliere huurwoningen meer 
mogelijkheden geven om zelf een subsidievoorstel te doen 

36 200 VII, nr. 93 – de motie-Boulakjar over afspraken maken met Bouwend Nederland, de 
Aannemersfederatie en andere stakeholders over isolatiewerkzaamheden 

36 200 VII, nr. 94 – de motie-Geurts/Grinwis over belemmeringen wegnemen binnen de 
Woningwet of andere wetten ter stimulering van wooncoöperaties 

36 200 VII, nr. 95 – de motie-Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten 
uitponden van vakantieparken kunnen reguleren 

36 200 VII, nr. 96 – de motie-Klaver/Nijboer over in overleg met het CBS een nieuw model 
ontwikkelen om huurprijsontwikkelingen van huur onder de liberalisatiegrens 
inzichtelijk te maken 

36 200 VII, nr. 97 – de motie-Klaver/Nijboer over afdwingbare huurverlaging voor huurders van 
woningen in de vrije sector met slechte energielabels 

36 200 VII, nr. 98 – de motie-Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun 
mantelzorgregelingen te verruimen 

36 200 VII, nr. 99 – de motie-Grinwis/Bontenbal over in aanloop naar de volgende begroting 
komen met een aanpak voor het versneld uitfaseren van enkelglas 

36 200 VII, nr. 100 – de motie-Grinwis/Peter de Groot over alles op alles zetten om de 
isolatieaanpak te versnellen 

36 200 VII, nr. 101 – de motie-Van Esch over in kaart brengen hoeveel stikstofdepositie de 
bouwvrijstelling heeft veroorzaakt 

36 200 VII, nr. 102 – de motie-Van Esch over strenger toezien op hoe decentrale overheden 
omgaan met bouwen in en nabij natuurgebieden 

36 200 VII, nr. 103 – de motie-Van Esch over de kwaliteit en de hoeveelheid beschikbare data in 
het milieuprestatiestelsel verbeteren 

36 200 VII, nr. 104 – de motie-Van Baarle over de weging die aan rente op studieleningen wordt 
toegekend in het kader van hypotheekverstrekking 

36 200 VII, nr. 105 – de motie-Van Baarle over onderzoek doen naar de behoefte aan rentevrije 
alternatieven om woningbezit te realiseren 

36 200 VII, nr. 106 – de motie-Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als 
dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving 

36 200 VII, nr. 107 – de motie-Van der Plas over een plan van aanpak om de exploitatierisico’s 
voor gemeenten die tijdelijke huisvesting beschikbaar stellen te beperken 

36 200 VII, nr. 108 – de motie-Van der Plas over de normhuur niet implementeren en de 
huurtoeslag laten zoals die is 

36 200 VII, nr. 109 – de motie-Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader 
order uitstellen 

36 200 VII, nr. 110 – de motie-Van der Plas over in het eerste kwartaal van 2023 onderzoeken of 
het mogelijk is om bij de Oostvaardersplassen een duurzame stad te bouwen 

36 200 VII, nr. 111 – de motie-Van Haga over onderzoeken wat het effect is van de stapeling van 
maatregelen op de investeringsbereidheid en bouwbereidheid 

36 200 VII, nr. 112 – de motie-Van Haga over woningdelen landelijk stimuleren 
36 200 VII, nr. 113 – de motie-Van Haga over de WOZ-cap zo spoedig mogelijk aanpassen 

Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het 
begrotingsonderdeel Migratie 
De Voorzitter: mw. Podt wenst haar motie op stuk nr. 28 te wijzigen, dhr. 
Peters zijn moties op stuk nrs. 31 en 32 en dhr. Ceder zijn motie op stuk 
nr. 34. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

36 200 VI, nr. 21 – de motie-Markuszower/Wilders over migranten uit veilige buurlanden bij de 
grens stoppen en terugduwen 

36 200 VI, nr. 22 – de motie-Brekelmans over meer inzicht in de Europese verschillen in 
inwilligingspercentages van asielaanvragen 

36 200 VI, nr. 23 – de motie-Brekelmans over een gezamenlijke aanpak met gelijkgezinde 
EU-lidstaten voor intensievere bewaking van de binnengrenzen 
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36 200 VI, nr. 24 – de motie-Brekelmans over samen met andere EU-lidstaten aandringen op 
het monitoren van de implementatie van het EU-asielacquis 

36 200 VI, nr. 25 – de motie-Jasper van Dijk/Piri over een vertrekmoratorium voor Iraanse 
asielzoekers voor zes maanden 

36 200 VI, nr. 26 – de motie-Jasper van Dijk/Peters over een plan van aanpak om 
statushouders van werk te voorzien 

36 200 VI, nr. 27 – de motie-Podt/Ceder over zorg dragen voor een «warme overdracht» van 
asielzoekers zodat zij niet buiten hoeven te wachten 

36 200 VI, nr. 28 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Podt/Ceder over de geldigheid van de stickers 
verblijfsaantekening verlengen tot de einddatum van de Richtlijn Tijdelijke 
Bescherming Oekraïners 

36 200 VI, nr. 29 – de motie-Piri/Kröger over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen 
contactpersoon kind aanstellen 

36 200 VI, nr. 30 (aangehouden) – de motie-Piri over het budget voor vrije besteding van gemeenten bij extra 
opvang niet afhalen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 

36 200 VI, nr. 31 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Peters/Jasper van Dijk over uitwerken wat een 
beleidsmatig richtgetal kan bijdragen aan het creëren van grip op migratie 

36 200 VI, nr. 32 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Peters/Bisschop over onderzoeken of de 
veiligelandenlijst kan worden aangescherpt 

36 200 VI, nr. 33 – de motie-Ceder over het doorbreken van de impasse rond het Europees 
Migratiepact 

36 200 VI, nr. 34 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Ceder over duidelijk maken hoe en met welke middelen 
stabiele opvang komend jaar wordt gerealiseerd 

36 200 VI, nr. 35 – de motie-Ceder/Bisschop over het evalueren van werkinstructie 2022/3 van 
de IND inzake bekering en afvalligheid 

36 200 VI, nr. 36 – de motie-Bisschop/Peters over snel komen met maatregelen om criminele 
activiteiten en overlast van veiligelanders en dak- en thuislozen uit Midden- en 
Oost-Europa tegen te gaan 

36 200 VI, nr. 37 – de motie-Bisschop over de mogelijkheid van tijdelijke grenscontroles en van 
het afhandelen van asielaanvragen aan de grens betrekken bij de 
heroriëntatie op het asielsysteem 

36 200 VI, nr. 38 – de motie-Kuzu over geen instroombeperkende maatregelen nemen die in 
strijd zijn met het internationaal recht 

36 200 VI, nr. 39 (aangehouden) – de motie-Kuzu over een positieve prikkel voor gemeenten om kleinschalige 
opvang voor asielzoekers mogelijk te maken 

36 200 VI, nr. 40 – de motie-Van der Plas over het organiseren van een migratietafel waarin 
een langetermijnvisie op bevolkingsgroei en migratie wordt geformuleerd 

36 200 VI, nr. 41 (aangehouden) – de motie-Van der Plas over bij het zoeken naar opvanglocaties rekening 
houden met het draagvlak in buurten op basis van stemgedrag 

36 200 VI, nr. 42 – de motie-Van der Plas over het uitwerken van scenario’s omtrent het 
reduceren van het aantal arbeidsmigranten en internationale studenten zonder 
dat ondernemers zonder personeel komen te zitten 

36 200 VI, nr. 43 (aangehouden) – de motie-Van der Plas over het gebruiken van de aanwijzingsbevoegdheid 
om stedelijke gemeenten die geen evenredige bijdrage hebben geleverd te 
bewegen tot meer asielopvang 

Stemming 10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over 
het prijsplafond energie 
De Voorzitter: dhr. Stoffer wenst zijn motie op stuk nr. 145 te wijzigen. De 
gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

36 200, nr. 145 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Stoffer c.s. over voor de begrotingsbehandeling LNV 
een aangepast voorstel voor een steunregeling voor de kottervisserij aan de 
Kamer voorleggen 

Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat MBO 
31 524, nr. 517 – de motie-El Yassini over ernaar streven dat minimaal 35% van het totale 

aantal mbo-studenten een bbl-traject volgt 
31 524, nr. 518 – de motie-El Yassini over een aanvalsplan om het aantal voortijdige 

schoolverlaters te verlagen tot onder de 18.000 in 2026 
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31 524, nr. 519 – de motie-El Yassini/Pouw-Verweij over het plan voor stagematching herzien 
zodat altijd een kennismakingsgesprek plaatsvindt zonder acceptatieplicht 

31 524, nr. 520 – de motie-Van der Graaf c.s. over het signaleren van en het gesprek voeren 
over vroegtijdig schoolverlaten, dreigende depressieve gevoelens en suïcidale 
gedachten 

31 524, nr. 521 – de motie-Van der Graaf/El Yassini over in de toekomstverkenning 
meenemen hoe een werkbegeleidende leerweg met meer flexibiliteit kan 
worden vormgegeven 

31 524, nr. 522 – de motie-Van der Graaf/Van der Molen over het vergroten van de 
bekendheid met het studentenfonds onder zowel studenten als docenten en 
studieadviseurs 

31 524, nr. 523 – de motie-Kwint over geen verschillen tussen mbo en hoger onderwijs in de 
hoogte van de rente die studenten over hun studieschuld betalen 

31 524, nr. 524 – de motie-Bouchallikh/De Hoop over in de Wet educatie en beroepsonderwijs 
opnemen dat de Minister van OCW geregeld in overleg dient te treden met 
belangenorganisaties van studenten 

31 524, nr. 525 – de motie-Van der Molen/El Yassini over stagematching waarbij studenten 
kennismaken met twee stageorganisaties en stageorganisaties kennismaken 
met twee studenten 

31 524, nr. 526 – de motie-Van der Molen/Palland over werken aan verdere gelijkheid tussen 
mbo-studenten en h.o.-studenten 

31 524, nr. 527 – de motie-Van der Plas/El Yassini over een onderzoek naar 
stagediscriminatie op handicap 

31 524, nr. 528 – de motie-Van der Plas over het wegnemen van negatieve effecten van 
prestatiegestuurd onderwijs op het mbo 

31 524, nr. 529 – de motie-Van der Plas over een landelijk geldige studentenpas voor ook 
mbo-studenten 

31 524, nr. 530 – de motie-Van der Plas over een financiële bijdrage van mbo-instellingen aan 
studentenverenigingen en -activiteiten 

31 524, nr. 531 – de motie-Van Baarle over een plan voor een geïntensiveerde handhaving 
van antidiscriminatie-eisen bij stagebedrijven 

31 524, nr. 532 – de motie-Van Baarle over periodiek mysteryguestonderzoek om 
stagediscriminatie te signaleren 

31 524, nr. 533 – de motie-De Hoop/Bouchallikh over de extra 90 miljoen euro voor het 
salarisperspectief uit de kwaliteitsgelden halen en toevoegen aan de 
functiemixregeling 

31 524, nr. 534 (aangehouden) – de motie-De Hoop over de mogelijkheden om selectie en aankoop van 
lesmaterialen te laten uitvoeren door de instellingen zelf 

31 524, nr. 535 – de motie-De Hoop over mogelijkheden onderzoeken om een scholingsrecht 
toe te kennen 

31 524, nr. 536 – de motie-De Hoop over onderzoeken hoe een baangarantie voor 
afgestudeerde mbo’ers gestalte kan krijgen 

31 524, nr. 537 – de motie-Hagen/Bisschop over bezien op welke wijze ouders meer kunnen 
worden betrokken bij het mbo-onderwijs van hun kinderen 

Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Eindrapportage Programma Volwaardig Leven 

24 170, nr. 266 – de motie-Paulusma over een beleidsvisie over seksualiteit en intimiteit voor 
mensen met een beperking 

24 170, nr. 267 – de motie-Westerveld over het opnemen van sekszorg in een van de 
stelselwetten voor mensen met een beperking 

Stemmingen 13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
GGZ/Suïcidepreventie 

25 424, nr. 627 – de motie-Van den Hil/Van den Berg over aanjaagteams voor de regionale 
uitvoering van het Integraal Zorgakkoord 

25 424, nr. 628 – de motie-Van den Hil over loskomen van de DSM-indeling bij de bekostiging 
van zorg 
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25 424, nr. 629 (aangehouden) – de motie-Mohandis/Agema over zorgverzekeraars hun contractering voor 
2023 aanzienlijk laten verbeteren wat betreft de toegang van patiënten tot 
esketamine-neusspray 

25 424, nr. 630 – de motie-Mohandis over een overzicht van de plannen, programma’s en 
afspraken rondom mentale gezondheid 

25 424, nr. 631 – de motie-Mohandis over een coördinerend bewindspersoon voor een 
kabinetsbrede aanpak mentale gezondheid 

25 424, nr. 632 – de motie-Raemakers over interdepartementale samenwerking om een beter 
beeld te krijgen van de structurele problemen in de ggz 

25 424, nr. 633 – de motie-Westerveld/Mohandis over de NZa de opdracht geven om 
zorgverzekeraars een aanwijzing of dwangsom op te leggen als de treeknorm 
in de ggz niet wordt gehaald 

25 424, nr. 634 – de motie-Van den Berg over middels afrekenbare voorstellen een einde 
maken aan de vrijblijvendheid in de ggz om van elkaar te leren 

25 424, nr. 635 – de motie-Agema/Mohandis over het blijven borgen van de vrije artsenkeuze 
25 424, nr. 636 – de motie-Agema over het probleem oplossen dat zwaardere gevallen in de 

ggz langer op een wachtlijst blijven staan dan lichtere 
25 424, nr. 637 – de motie-Ceder c.s. over het stimuleren van lokaal suïcidepreventiebeleid 

voor jongeren en studenten 
25 424, nr. 638 – de motie-Hijink/Westerveld over ervoor zorgen dat de NZa geen 

gepseudonimiseerde persoonlijke data meer verzamelt 

Stemmingen 14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 
2023 

36 200 VI, nr. 52 – de motie-Helder/Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in 
meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State 

36 200 VI, nr. 53 – de motie-Helder/Wilders over extra geld ter beschikking stellen voor het 
Team Bedreigde Politici 

36 200 VI, nr. 54 – de motie-Helder over voor politieagenten een vergelijkbare wet als de 
Veteranenwet opstellen 

36 200 VI, nr. 55 (aangehouden) – de motie-Helder over het aanpassen van het Wetboek van Strafrecht met 
betrekking tot geweldsdelicten tegen politieagenten, brandweerlieden en 
ambulancepersoneel 

36 200 VI, nr. 56 – de motie-Helder over middels aangepaste of aanvullende regelgeving het 
dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegengaan 

36 200 VI, nr. 57 – de motie-Markuszower over altijd levenslange straf voor islamitische 
terroristen 

36 200 VI, nr. 58 – de motie-Markuszower over afschaffing van de verjaringstermijnen van alle 
gewelds- en zedenmisdrijven 

36 200 VI, nr. 59 – de motie-Michon-Derkzen over onderzoeken of de Wet openbare 
manifestaties voldoende aansluit bij de verantwoordelijkheid van 
burgemeesters 

36 200 VI, nr. 60 – de motie-Michon-Derkzen c.s. over een stroomstootwapen voor alle 
opgeleide en bevoegde politiemedewerkers in de noodhulp 

36 200 VI, nr. 61 – de motie-Michon-Derkzen c.s. over de politie mogelijkheden geven voor 
meer lik-op-stukbeleid 

36 200 VI, nr. 62 – de motie-Michon-Derkzen c.s. over inzichtelijker maken hoe verschillende 
beroepsgroepen invulling geven aan hun poortwachtersfunctie op grond van 
de Wwft 

36 200 VI, nr. 63 – de motie-Ellian over een uniform beveiligings- en detentieregime voor de 
Afdelingen Intensief Toezicht creëren 

36 200 VI, nr. 64 – de motie-Ellian over onderzoeken of een aparte locatie voor de 
ebi-pluscategorie gevonden kan worden 

36 200 VI, nr. 65 – de motie-Van Nispen c.s. over zo snel mogelijk komen met een plan voor de 
sociale advocatuur 

36 200 VI, nr. 66 – de motie-Van Nispen c.s. over op korte termijn met concrete voorstellen 
komen om de zorg voor personen met verward gedrag te verbeteren 
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36 200 VI, nr. 67 – de motie-Van Nispen/Van der Werf over zo veel mogelijk brandweerlieden 
behouden door actief uit te dragen dat zij langer dan twintig jaar in hun functie 
kunnen blijven werken 

36 200 VI, nr. 68 – de motie-Van Nispen/Knops over een landelijk fonds waarin veroordeelden 
een door de rechter te bepalen bedrag moeten storten ter vergoeding van 
schade aan gedupeerden en gemeenten 

36 200 VI, nr. 69 – de motie-Van Nispen over banken en trustkantoren extra belasten en deze 
opbrengsten investeren in de financiële opsporing en vervolging van 
criminelen 

36 200 VI, nr. 70 – de motie-Van der Werf c.s. over per 2024 voldoende structurele middelen 
beschikbaar stellen voor de versterking van de forensische geneeskunde 

36 200 VI, nr. 71 – de motie-Sneller over de Wet op de politieke partijen zo spoedig mogelijk 
behandelen en tot die tijd de uitzonderingsclausule voor politieke partijen 
schrappen 

36 200 VI, nr. 72 – de motie-Mutluer c.s. over het laten onderzoeken hoe invulling moet worden 
gegeven aan specialistisch jongerenwerk 

36 200 VI, nr. 73 – de motie-Mutluer/Ellemeet over het beter benutten van Kleinschalige 
Voorzieningen Justitiële Jeugd en bezien of de capaciteit kan worden 
uitgebreid 

36 200 VI, nr. 74 – de motie-Mutluer c.s. over het in kaart brengen van kwetsbare branches en 
het onderzoeken of meer regelgeving nodig is om malafide ondernemers te 
weren uit kwetsbare wijken 

36 200 VI, nr. 75 – de motie-Mutluer/Knops over onderzoeken hoe een app kan bijdragen aan 
adequaat optreden van de politie en de veiligheid van burgers 

36 200 VI, nr. 76 – de motie-Knops c.s. over komen met oplossingen om de algehele 
bedrijfsvoering van de strafrechtketen te verbeteren 

36 200 VI, nr. 77 – de motie-Kuik c.s. over onderzoeken of een educatieve maatregel mogelijk 
is bij drugsbezit 

36 200 VI, nr. 78 – de motie-Bikker/Knops over uitwerken hoe de maatschappelijke diensttijd bij 
de politie en het veiligheidsdomein kan worden ingevuld 

36 200 VI, nr. 79 (aangehouden) – de motie-Bikker c.s. over de balans tussen maatschappelijke lasten en 
commerciële baten minder onevenredig laten zijn bij voetbalwedstrijden en 
commerciële evenementen 

36 200 VI, nr. 80 – de motie-Van Meijeren over het vertrouwen in de Minister van Justitie en 
Veiligheid opzeggen 

36 200 VI, nr. 81 – de motie-Van der Staaij/Bikker over een duurzame oplossing voor het 
uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij minderjarige slachtoffers van 
seksueel geweld 

36 200 VI, nr. 82 – de motie-Van der Staaij c.s. over verdere ontwikkeling van de lokale 
verankering van de wijkagent 

36 200 VI, nr. 83 – de motie-Azarkan over het opvolgen van het advies van de 
commissie-Schneiders inzake nieuwe leiderschapsprofielen 

36 200 VI, nr. 84 – de motie-Azarkan/Van Baarle over een verkennend onderzoek naar de inzet 
van de Wet Bibob door gemeenten bij de vestiging van religieuze instellingen 

36 200 VI, nr. 85 – de motie-Azarkan over onderzoek naar het aantal uithuisplaatsingen waarbij 
ten onrechte de indruk is gewekt dat er een machtiging tot uithuisplaatsing 
was 

36 200 VI, nr. 86 – de motie-Azarkan over het onderzoeken en opnieuw beoordelen van 
afgegeven machtigingen tot uithuisplaatsing zonder volledig feitenonderzoek 

36 200 VI, nr. 87 – de motie-Van der Plas c.s. over een eerlijke verdeling voor het platteland in 
het politiebudgetverdeelsysteem 

36 200 VI, nr. 88 – de motie-Van der Plas over uitspreken dat reactietijden voor de politie van 
meer dan twintig minuten ongewenst zijn 

36 200 VI, nr. 89 – de motie-Van der Plas over het tegengaan van onnodige overhead bij de 
brandweer 

36 200 VI, nr. 90 – de motie-Sylvana Simons over de geraamde investeringen in 
geweldsmiddelen bij de politie inzetten voor de sociale advocatuur 

36 200 VI, nr. 91 – de motie-Sylvana Simons over de naleving van het demonstratierecht 
jaarlijks laten toetsen door onafhankelijke mensenrechtenorganisaties 
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36 200 VI, nr. 92 – de motie-Sylvana Simons over sekswerk beschouwen en beschermen als 
volwaardige branche en de arbeidsgerelateerde aspecten onderbrengen bij 
SZW 

36 200 VI, nr. 93 – de motie-Sylvana Simons over het tegengaan van geweld tegen vrouwen 
integraal onderdeel maken van beleid 

36 200 VI, nr. 94 – de motie-Sylvana Simons over het aanmoedigen, ondersteunen en 
faciliteren van de oprichting van buurtrechtbanken 

36 200 VI, nr. 95 – de motie-Ephraim over onderzoeken welke maatregelen uit het 
tienpuntenplan van BVNL opgenomen kunnen worden in landelijk beleid tegen 
messenbezit onder jongeren 

36 200 VI, nr. 96 – de motie-Ephraim over onderzoeken of een maatschappelijke dienstplicht 
eraan kan bijdragen jongeren op het rechte pad te houden 

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 

36 200 X, nr. 24 – de motie-Fritsma c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de Minister 
van Defensie 

36 200 X, nr. 25 – de motie-Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers 
trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen 
Nederland voeren 

36 200 X, nr. 26 – de motie-Valstar c.s. over binnen de Joint Expeditionary Force de 
samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en de 
Baltische Zee 

36 200 X, nr. 27 – de motie-Valstar c.s. over in gesprek gaan met banken en pensioenfondsen 
om barrières voor de defensiesector weg te nemen 

36 200 X, nr. 28 – de motie-Valstar c.s. over gratis reizen met de trein voor militairen in uniform 
en vaker oefeningen houden door Defensie in steden 

36 200 X, nr. 30 – de motie-Jasper van Dijk over de Kamer informeren over de stand van 
zaken rond nucleaire ontwapening en de modernisering van kernwapens in 
Nederland 

36 200 X, nr. 31 – de motie-Jasper van Dijk over alle directe en indirecte wapenleveranties aan 
Oekraïne openbaar maken 

36 200 X, nr. 32 – de motie-Jasper van Dijk over de mogelijkheden voor een 
burgerslachtofferfonds verkennen en daarbij het fonds uit de VS betrekken 

36 200 X, nr. 33 – de motie-Hammelburg over onderzoek doen naar de personeelspotentie, 
haalbaarheid en wenselijkheid van het openstellen van civiele en militaire 
functies voor burgers uit de EU 

36 200 X, nr. 34 – de motie-Hammelburg over de aanschaf van Europese strategische 
enablers versnellen en daarover afspraken maken met lidstaten en de 
wapenindustrie 

36 200 X, nr. 35 – de motie-Hammelburg c.s. over met gelijkgezinde landen onderzoeken hoe 
wervingsprocessen in Europees verband kunnen worden vereenvoudigd en 
versneld 

36 200 X, nr. 36 – de motie-Boswijk c.s. over onderzoeken of de huidige kwalificaties van 
oefeningen en uitzendingen nog aansluiten bij de huidige situatie 

36 200 X, nr. 37 – de motie-Boswijk c.s. over binnen de NAVO pleiten voor het in de DPCR 
meewegen van de geïntegreerde strijdkrachten in Europa 

36 200 X, nr. 38 – de motie-Segers c.s. over de NATO Capability Targets als referentiepunt 
gebruiken bij het opstellen van de Defensienota en -begroting 

36 200 X, nr. 39 – de motie-Segers/Boswijk over mogelijkheden onderzoeken om het dienjaar 
sneller op te schalen en belangstellenden snel uitsluitsel te geven 

36 200 X, nr. 40 – de motie-Eppink c.s. over uitspreken dat de marine in de modernisering van 
de strijdkrachten niet vergeten mag worden 

36 200 X, nr. 41 – de motie-Stoffer c.s. over de ICA conditioneel maken voor de -gunning en 
meewegen in de besluitvorming 

36 200 X, nr. 42 – de motie-Stoffer/Eppink over een toetsingskader met criteria voor 
besluitvorming over deelname aan defensiesamenwerking in EU-verband 

36 200 X, nr. 43 – de motie-Kuzu c.s. over exitgesprekken analyseren en omzetten in concrete 
verbeteringen om meer militairen duurzaam aan Defensie te verbinden 
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36 200 X, nr. 44 – de motie-Kuzu/Valstar over bezien of de maximale termijn voor functies bij 
Defensie kan worden losgelaten of verruimd 

36 200 X, nr. 45 – de motie-Kuzu/Boswijk over meer welwillendheid bij het uitreiken van 
medailles aan reservisten bij de operationele commando’s 

36 200 X, nr. 46 – de motie-Koekkoek/Boswijk over bij onderhandelingen over het European 
Sky Shield Initiative de Europese strategische autonomie laten meewegen bij 
de keuze van systemen 

36 200 X, nr. 47 – de motie-Van Haga/Fritsma over geen strategisch materieel meer weggeven 
totdat de eigen krijgsmacht op orde is 

36 200 X, nr. 48 – de motie-Van Haga/Eppink over Nederlandse militairen meer betalen door 
de steun aan buitenlandse operaties te verminderen, niet zijnde 
NAVO-verplichtingen 

Stemming 16. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de 
begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het 
jaar 2023 

36 200 VIII, nr. 33 – de motie-Westerveld c.s. over concrete afspraken over het aantal vaste 
dienstverbanden, uitgesplitst per functie 

17. Gezamenlijke behandeling van: 
36 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 
36 200 L Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 

2023 

36 220 18. 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) 

36 200 VIII 19. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 

36 200 V 20. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (V) voor het jaar 2023 (voortzetting) 

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

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) 
– Tweeminutendebat Fiches over duurzame producten de norm maken en de 
Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel (22 112, nr. 3468) 
– Tweeminutendebat Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer 
(30 015, nr. 106) 
– Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 6/10) 
– Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 12/10) 
– Tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit beperking emissies van 
kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit 
– Tweeminutendebat Circulaire Economie (CD 9/11) 
– Tweeminutendebat Geurproblematiek (CD 10/11) 
– Tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9) 
– Tweeminutendebat Kernenergie (CD 13/10) 
– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12) 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 30/06) 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022–2023, Agenda 10



– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 29/9) 
– Tweeminutendebat Medische Ethiek/Orgaandonatie (CD 02/06) 
– Tweeminutendebat NVWA (CD 28/06) 
– Tweeminutendebat Zzp (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 
(21 501–32, nr. 1454) 
– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige 
vragen) (21 501-32-1460) 
– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (21 
501–32, nr. 1466) 
– 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 Personeel Defensie (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (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 Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10) 
– Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid (CD 19/10) 
– Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10) 
– Tweeminutendebat Politie (CD 20/10) 
– Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 19/10) 
– Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw 
Oekraïne (Kamerstuk 36 045, nr. 113) 
– Tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies (CD 3/11) 
– Tweeminutendebat Rechtspraak (CD 9/11) 
– Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD 9/11) 
– Tweeminutendebat Natuur (CD 09/11) 
– Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 9/11) 
– Tweeminutendebat Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk 
Onderwijs (SvPO) (31 289, nr. 523) 
– Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) 
– Tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES (CD 15/11) 
– Tweeminutendebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie 
en authenticatie (eID) (CD 16/11|) 
– Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 16/11) 
– 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) 
– 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)) 
– 35 765 (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) 
– 35 851 (Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere 
wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige 
andere wijzigingen) 
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13, 14 en 15 december (week 50) 
– Debat over de Europese top van 15 en 16 december 2022 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 
– 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)) 
– 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)) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 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)) 
– 36 216 (Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries 
(Verzamelwet SZW 2023)) 
– 36 198 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste 
incidentele suppletoire begroting)) 
– 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het 
jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag 
lage inkomens) 
– 36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)) 

20, 21 en 22 december (week 51) 
– 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)) 
– 35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers) 
– 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)) 
– 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)) 

23 december 2022 t/m 16 januari 2023 (week 52, 1 en 2) 
-Kerstreces 
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17, 18 en 19 januari 2023 (week 3) 
– 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van 
de bepalingen over markt en overheid) 
– 36 137 (Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en 
ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele 
technische aanpassingen) 
– 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing 
van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren) 
– 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) 

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)) 
– 35 592 (Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een 
vertrouwenspersoon) 
– 35 498 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering 
van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)) 
– 36 027-(R2160) (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) 
– 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het 
voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed 
verhuurderschap)) 

31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5) 
– 35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) 
– 35 101 (Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging 
van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in 
verband met het toekennen van een adviesrecht aan het 
verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk 
verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)) 
– 35 936 (Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten 
(Reparatiewet forensische zorg)) 

7, 8 en 9 februari 2023 (week 6) 
– 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)) 
– 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) 

Aangemelde onderwerpen, nog 
niet geagendeerd 
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– 36 067 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en 
enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, 
standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale 
behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van 
pensioen (Wet toekomst pensioenen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn) 
– 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) 

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) 
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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) (Minister Langdurige Zorg en Sport) 
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) 
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) 
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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) 
30. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een 
bewustwordingsfonds over het Nederlandse slavernijverleden wil instellen 
(Kuzu) (Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken) 
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31. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de 
zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (Agema) (Minister VWS) 
32. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (Agema) (Minister 
VWS) 
33. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (Omtzigt) (Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
34. Dertigledendebat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van 
boeren opkoopt (Van der Plas) (Minister Natuur en Stikstof, Minister I&W) 

Wetgevings- en notaoverleggen 

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 

Maandag 21 november 2022 van 
18.00 tot 21.00 uur 

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet tijdelijke 
solidariteitsbijdrage (Kamerstuk 36 235) 

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 
12.30 tot 19.30 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 30 januari van 
10.00 uur tot 14.30 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

over de initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de 
platformeconomie (Kamerstuk 35 230) 

Maandag 30 januari 2023 van 
13.30 tot 17.30 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

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

Donderdag 9 februari 2023 van 
13.00 tot 21.00 uur 

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

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) 
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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 175 minuten 
begrotingsbehandelingen (stand D66 124 minuten 
van zaken per 18 november) PVV 100 minuten 

CDA 94 minuten 
SP 65 minuten 
PvdA 81 minuten 
GroenLinks 78 minuten 
Partij voor de Dieren 88 minuten 
ChristenUnie 51 minuten 
Forum voor Democratie 45 minuten 
JA21 53 minuten 
SGP 44 minuten 
DENK 21 minuten 
VOLT 46 minuten 
Fractie Den Haan 64 minuten 
BBB 40 minuten 
BIJ1 27 minuten 
Groep Van Haga 22 minuten 
Omtzigt 29 minuten 
Gündoğan 33 minuten 
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