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Agenda   

Opgesteld 9 december 2022
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 13 december 14.00 uur 
Woensdag 14 december 10.15 uur 
Donderdag 15 december 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over 
Groningen 
De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 94 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

36 200-XIII, nr. 92 – de motie-Edgar Mulder/Kops over ervoor zorgen dat 2023 wél het jaar van 
de uitvoering wordt 

36 200-XIII, nr. 93 – de motie-Van Wijngaarden c.s. over het in Groningen beleggen van een 
Conferentie voor het Noorden 

36 200-XIII, nr. 94 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Beckerman/Nijboer over inventariseren hoe groot het 
probleem is dat gedupeerden zelf kosten maken voor de versterking of 
sloop-nieuwbouw van hun huis 

36 200-XIII, nr. 95 – de motie-Beckerman c.s. over het herbeoordelen van onterecht afgewezen 
schades 

36 200-XIII, nr. 96 – de motie-Beckerman c.s. over alles op alles zetten om problemen van 
huurders van Marenland op te lossen 

36 200-XIII, nr. 97 – de motie-Beckerman/Nijboer over afschaffing van de prominente plek van 
de trillingstool in de schadeafhandeling 

36 200-XIII, nr. 98 – de motie-Beckerman/Nijboer over het niet doorvoeren van de geplande 
versobering van de waardevermeerderingsregeling 

36 200-XIII, nr. 99 – de motie-Van Meenen c.s. over Groningse gemeentes ondersteunen bij het 
indienen van een aanvraag voor het NIP 

36 200-XIII, nr. 100 – de motie-Van Meenen c.s. over het IMG om een toelichting vragen op de 
toepassing van de trillingstool 
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36 200-XIII, nr. 101 – de motie-Van Meenen c.s. over bedrijven van binnen de provincie 
Groningen betrekken bij de opdrachten tot versterking 

36 200-XIII, nr. 102 – de motie-Van Meenen c.s. over huurders van particuliere huurwoningen 
recht op initiatief geven om een subsidievoorstel te doen 

36 200-XIII, nr. 103 – de motie-Nijboer/Agnes Mulder over inventariseren wat er nodig is om de 
vier dorpen aardgasvrij te maken 

36 200-XIII, nr. 104 – de motie-Agnes Mulder c.s. over een evenwichtige vertegenwoordiging 
namens Rijk, regio en bewoners binnen de commissie moeilijk uitlegbare 
verschillen 

36 200-XIII, nr. 105 – de motie-Agnes Mulder/Segers over het beter verdelen van de lasten en 
lusten in de betrokken regio’s van de gaswinning op land 

36 200-XIII, nr. 106 – de motie-Segers c.s. over het IMG vragen om mediation aan bewoners voor 
te stellen in de fase tussen bezwaar en beroep 

36 200-XIII, nr. 107 – de motie-Segers c.s. over geen vertragende werking van de extra opgave 
om dorpen volledig aardgasvrij te maken 

36 200-XIII, nr. 108 – de motie-Segers c.s. over in gesprek treden met de Kinderombudsman over 
het verrijken van het toekomstperspectief voor kinderen en jongeren in 
Groningen 

36 200-XIII, nr. 109 – de motie-Van Haga over onderzoeken of veilig produceren uit het Groninger 
gasveld mogelijk is bij injectie van water, stikstof of CO2 

36 200-XIII, nr. 110 – de motie-Van Haga over onderzoeken hoeveel schaliegas uit de 
Nederlandse bodem gewonnen kan worden 

Stemmingen 4. Stemmingen in verband met: 
36 094 Wijziging van het Voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet 

Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie 
Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid) 

36 094 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22) 

– artikel I, aanhef 
– amendement Beckerman (11,I) over het expliciet noemen van de gasopslag 
bij Grijpskerk (invoegen onderdeel 0A) 
– onderdelen A en B 
– amendement Beckerman (5) over de mogelijkheid voor de Minister om 
beleidsregels vast te stellen voor het IMG (invoegen onderdeel Ba) 
– amendement Agnes Mulder c.s. (19) over het maximeren van het aantal 
keren dat door de IMG in te roepen deskundigen tegenbewijs mogen leveren 
(invoegen onderdeel Ba) 
– gewijzigd amendement Beckerman (22,I) over onmiddellijke inwerkingtreding 
van de bepalingen over de termijnen voor het beoordelen van schade 
(invoegen onderdeel Ba) 
– amendement Beckerman (11,II) 
– onderdeel C 
– onderdelen D t/m F 
– amendement Van Wijngaarden c.s. (17,I) over verkorting van de 
doorlooptijden 
– onderdeel G 
– amendement Van Wijngaarden c.s. (17,II) 
– onderdeel H 
– gewijzigd amendement Beckerman (21,I) over uitbreiding van juridische 
ondersteuning en bouwkundig en financieel advies 
– amendement Beckerman (12) over het waarborgen van de vrije keuze voor 
een advocaat of deskundige 
– nader gewijzigd amendement Beckerman (20) over een voorhang voor de 
goedkeuring van de door de raad voor rechtsbijstand te stellen regels 

 NB Indien zowel 21 als 12 en/of 20 wordt aangenomen, wordt of worden het 
in 12 en/of 20 opgenomen derde lid ingevoegd na het in 21 opgenomen 
artikel 13n, tweede lid. 
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– onderdeel I 
– gewijzigd amendement Beckerman (21,II) 
– onderdeel J 
– amendement Beckerman (11,III) (invoegen onderdeel Ja) 
– gewijzigd amendement Beckerman (22,II) (invoegen onderdelen Ja en Jb) 
– amendement Agnes Mulder c.s. (18,II) over het nauwkeuriger formuleren 
van de reikwijdte van het bewijsvermoeden (invoegen onderdeel Ja) 

 NB. Indien zowel 11 als 18 wordt aangenomen worden de beide artikelen IA 
in elkaar verwerkt. 

– onderdeel K 
– artikel I 
– artikel II 
– amendement Agnes Mulder c.s. (18,I) 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 5. 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. 

Stemmingen 6. Stemmingen in verband met: 
36 216 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries 
(Verzamelwet SZW 2023) 

36 216 

– artikelen I t/m XXVII 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Terrorisme/extremisme 

29 754, nr. 658 – de motie-Kuik over een pilot om de online-aanpak van radicalisering te 
versterken 

29 754, nr. 659 – de motie-Van der Plas over ondersteuning op het gebied van extremisme 
uitbreiden naar maatschappelijke organisaties als belangengroepen en 
verenigingen 

29 754, nr. 660 – de motie-Azarkan over conform de wettelijke verplichting de privacyaudits 
zo snel mogelijk uitvoeren 

29 754, nr. 661 (overgenomen) – de motie-Azarkan over het depersonaliseren van passagiersgegevens in 
TRIP op korte termijn borgen 

29 754, nr. 662 – de motie-Azarkan over een integraal plan van aanpak voor 
antioverheidsextremisme 

29 754, nr. 663 (ingetrokken) – de motie-Mutluer over een plan van aanpak om de dreiging van radicaal 
antioverheidsextremisme te verminderen 

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie 
29 628, nr. 1131 – de motie-Michon-Derkzen c.s. over het bezit van illegaal vuurwerk tijdens 

een demonstratie of voetbalwedstrijd voortaan als strafverzwarende 
omstandigheid beschouwen 

29 628, nr. 1132 – de motie-Michon-Derkzen over het beter handhaven van opgelegde 
stadionverboden en de inzet van het instrumentarium uit de Voetbalwet 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022–2023, Agenda 3



29 628, nr. 1133 – de motie-Azarkan over onderzoeken hoe het dragen van religieuze uitingen 
mogelijk is bij het uniform van boa’s en politieagenten 

29 628, nr. 1134 – de motie-Van Nispen over onderzoek naar het huidige aandeel van de 
private beveiligingsbranche binnen het publieke domein 

29 628, nr. 1135 – de motie-Van Nispen over het landelijke telefoonnummer van de politie 
gratis maken 

29 628, nr. 1136 (overgenomen) – de motie-Helder over aspiranten bij de politie niet meer voor 100% 
meetellen in de operationele sterkte 

29 628, nr. 1137 – de motie-Mutluer over in samenwerking met universiteiten meer 
hoogopgeleide mensen bij de politie krijgen, in het bijzonder rechercheurs 

29 628, nr. 1138 – de motie-Van der Werf over een toegankelijke, laagdrempelige en werkbare 
evc-procedure bij de nationale politie 

Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Rechtspraak 
29 279, nr. 750 – de motie-Van Nispen over een specifieke rechtsbeschermingsparagraaf in 

wetsvoorstellen opnemen 
29 279, nr. 751 – de motie-Van Nispen over de Wet verlaging griffierechten zonder vertraging 

bij de Tweede Kamer indienen 
29 279, nr. 752 – de motie-Eerdmans over in kaart brengen welke vormen van 

lekenrechtspraak worden toegepast in andere West-Europese landen 

Stemmingen 10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Gesubsidieerde rechtsbijstand 

31 753, nr. 265 – de motie-Ellian/Van Nispen over in de beroepsopleiding advocatuur een vak 
gesubsidieerde rechtsbijstand toevoegen aan het curriculum, inclusief een 
stage op een kantoor waar deze rechtsbijstand geleverd wordt 

31 753, nr. 266 – de motie-Mutluer over aandacht vragen voor kosteloze juridische bijstand 
voor ngo’s met een maatschappelijk doel 

Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka 

31 265, nr. 111 – de motie-Van Nispen over het afzien van hoger beroep en cassatie in zaken 
tegen geadopteerden die door de rechter na een lange slepende procedure in 
het gelijk zijn gesteld 

31 265, nr. 112 (aangehouden) – de motie-Van Nispen over het vergoeden van de kosten die in het gelijk 
gestelde geadopteerden moeten maken bij hoger beroep en cassatie 

Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Versterking 
stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer 

30 015, nr. 107 (aangehouden) – de motie-Bouchallikh/Van Esch over alle stoffen in Beaumix normeren 
30 015, nr. 108 (aangehouden) – de motie-Bouchallikh/Van Esch over het percentage voor los metallisch ijzer 

verder dan 1% verlagen 
30 015, nr. 109 – de motie-Van der Plas over afbakenen wie welke bevoegdheden heeft in het 

privaat-publieke systeem van de kwaliteitsborging bij bodemintermediairs 
30 015, nr. 110 – de motie-Hagen over een tussentijdse evaluatie in 2024 van het 

bodemtoezicht door de ILT 

Stemmingen 13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Fiches over 
duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor 
duurzaam en circulair textiel 

22 112, nr. 3559 – de motie-Van der Plas over alles op alles zetten om administratieve lasten 
voor mkb’ers te beperken 

22 112, nr. 3560 – de motie-Van Esch over het alvast zelf instellen van een algeheel verbod op 
de vernietiging van onverkochte producten 

22 112, nr. 3561 – de motie-Van Esch over een landelijke informatiecampagne voor het actief 
stimuleren van het verkrijgen van tweedehands kleding 

22 112, nr. 3562 – de motie-Van Esch over in gesprek gaan met de Europese Commissie over 
de mogelijkheid om dierenwelzijn in het productpaspoort op te nemen 

22 112, nr. 3563 – de motie-Hagen/Agnes Mulder over het verplichten van een ambitieus 
percentage gerecycled textiel in nieuwe kleding 
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22 112, nr. 3564 – de motie-Hagen/Agnes Mulder over de oorsprong van materialen 
meenemen en onderzoeken of het gebruik van fossiele grondstoffen in kleding 
afgebouwd dient te worden 

22 112, nr. 3565 – de motie-Agnes Mulder/Hagen over in Europees verband inzetten op 
ambitieuze wetgeving om het bewust toevoegen van microplastics aan 
producten te beëindigen 

Stemming 14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de 
Klimaat-en Energieverkenning en de klimaatnota 
De Voorzitter: mw. Kröger wenst haar motie op stuk nr. 1132 te wijzigen. 
De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 
kunnen stemmen. 

32 813, nr. 1132 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Kröger/Thijssen over garanderen dat met het 
aanvullende maatregelenpakket wél 60% CO2-reductie in bereik is 

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Leefomgeving 

30 175, nr. 421 – de motie-Hagen over in de maatwerkafspraken met Tata concrete juridisch 
afdwingbare eisen ten aanzien van gezondheidswinst opnemen 

30 175, nr. 422 – de motie-Hagen over in de maatwerkafspraken met Tata concrete en 
juridisch afdwingbare afspraken maken over het zo snel mogelijk uitfaseren 
van de meest vervuilende onderdelen 

30 175, nr. 423 – de motie-Van Esch/Bouchallikh over voortvarend aan de slag gaan met het 
gezonder maken van de lucht 

30 175, nr. 424 – de motie-Van Esch over wettelijk verankeren dat de WHO-normen voor 
luchtkwaliteit in 2030 moeten zijn gehaald 

30 175, nr. 425 – de motie-Van Esch c.s. over de effecten op gezondheid en milieu van de 
verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel alsnog onafhankelijk en 
transparant in beeld brengen 

30 175, nr. 426 – de motie-Beckerman c.s. over borgen dat er gehandhaafd wordt bij 
centrales die te veel uitstoten en er beter en uniformer gemeten wordt 

30 175, nr. 427 – de motie-Bouchallikh/Thijssen over een tijdpad en een uitvoeringsagenda 
voor het realiseren van de WHO-normen voor luchtkwaliteit 

30 175, nr. 428 – de motie-Bouchallikh over het instellen van een speciaal gezant voor het 
belang van luchtkwaliteit en gezondheid 

Stemmingen 16. Stemmingen in verband met: 
36 214, nr. 3 Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht 

ter vervulling van een vacature voor een (technisch) lid in de 
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) 

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

1. Dhr. mr. drs. ir. P. Pols 
2. Dhr. ir. O.A. Vermeulen 

Stemmingen 17. Stemmingen in verband met: 
36 129, nr. 2 Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht 

ter vervulling van een vacature voor een voorzitter in de Toetsingscommissie 
Inzet Bevoegdheden (TIB) 

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

1. Mw. mr. A.M. Zwaneveld 
2. * 
3. * 
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* (N.B. Een tweetal kandidaten heeft, nadat zij waren geïnformeerd over 
de door de commissie Binnenlandse Zaken geaccordeerde voordracht, 
besloten hun sollicitatie in te trekken. Naar aanleiding daarvan is de 
voordracht in die zin aangepast dat de namen van betrokkenen zijn 
verwijderd maar dat de voordracht verder ongewijzigd is gebleven. De 
commissie Binnenlandse Zaken heeft met deze handelwijze ingestemd 
indien voorgedragen kandidaten zich, na het akkoord van de commissie, 
zouden terugtrekken.) 

Stemmingen 18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire 
Economie 

32 852, nr. 213 – de motie-Hagen over het toepassen van een generatietoets op het 
Nationaal Programma Circulaire Economie 

32 852, nr. 214 – de motie-Hagen over het zo spoedig mogelijk invoeren van een right to 
repair 

32 852, nr. 215 – de motie-Van Esch over een nationaal verbod op verpakkingen om groente 
en fruit 

32 852, nr. 216 – de motie-Van Esch over in de rapportage over de inzamelresultaten van 
plastic drankflessen onderscheid maken tussen de inzamelpercentages van 
kleine statiegeldflesjes en grote statiegeldflessen 

32 852, nr. 217 – de motie-Van Esch over een nationale doelstelling voor duurzame 
grondstoffen en materialen ontwikkelen en deze meenemen in het Nationaal 
Programma Circulaire Economie 

32 852, nr. 218 – de motie-Bouchallikh over hergebruik van afgedankte producten bevorderen 
32 852, nr. 219 – de motie-Thijssen over harde doelstellingen en een tijdlijn voor hergebruik 

van «to go»-verpakkingen 
32 852, nr. 220 – de motie-Agnes Mulder c.s. over gemeenten een formele rol geven in de 

UPV’s 
32 852, nr. 221 – de motie-Van der Graaf c.s. over nationale wetgeving voor een verbod op 

het vernietigen van niet-verkochte goederen 

Stemmingen 19. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Ontwikkelingen rondom het coronavirus 

25 295, nr. 1973 – de motie-Agema/Van der Plas over een keurmerk voor deugdelijke 
CO2-meters 

25 295, nr. 1974 – de motie-Van Haga over breed onderzoek doen naar de effecten van de 
vaccinatiecampagnes 

25 295, nr. 1975 – de motie-Van Haga over komen met de toegezegde, brede 
publiekscampagne en een landelijk plan om CO2-meters en ventilatie in alle 
publieke locaties te bevorderen 

25 295, nr. 1976 – de motie-Van Haga over het CBS en het RIVM vragen om de groep 
immuungecompromitteerden in het deelonderzoek «Kans op sterfte direct na 
vaccinatie» op te nemen 

25 295, nr. 1977 – de motie-Westerveld/Kuiken over in kaart brengen hoeveel mensen uit 
kostenoverwegingen geen zelftest doen of FFP2-mondkapje gebruiken en een 
doelmatig voorstel uitwerken om hen te helpen 

25 295, nr. 1978 (aangehouden) – de motie-Kuiken/Westerveld over bij het oprichten van een expertisecentrum 
voor postcovidpatiënten één vaste plek inrichten waar diagnose, behandeling, 
kennisbundeling en expertise samenkomen 

25 295, nr. 1979 – de motie-Van der Plas over het ontbieden van de Chinese ambassadeur en 
zich hard uitspreken tegen covidmaatregelen waarbij mensenrechten worden 
aangetast 

25 295, nr. 1980 – de motie-Van der Plas over nog voor kerst met een regeling komen voor 
zorgprofessionals met long covid 

25 295, nr. 1981 – de motie-Van der Plas over erkennen dat het coronatoegangsbewijs en de 
uitspraken over ongevaccineerden hebben geleid tot een tweedeling in de 
maatschappij en het aanbieden van excuses daarvoor 

25 295, nr. 1982 (aangehouden) – de motie-Hijink over de groep zorgverleners die aanspraak kan maken op 
de compensatieregeling niet bij voorbaat beperken tot zorgverleners die 
tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt 
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Stemmingen 20. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Reactie op 
D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning 
geitenhouderij Utrecht 

28 807, nr. 280 – de motie-Vestering over een plan voor een verzwaarde monitoring van 
virussen bij gemengde bedrijven met varkens en kippen 

28 807, nr. 281 – de motie-Vestering over zorgen dat omgevingsdiensten beschikken over de 
benodigde gegevens om toezicht te houden op dieraantallen 

28 807, nr. 282 – de motie-Van der Plas over een impactanalyse van beperkingen in 
waterrijke gebieden 

Stemmingen 21. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Dieren in de 
veehouderij 

28 286, nr. 1273 – de motie-Tjeerd de Groot over de dierwaardige veehouderij meenemen in 
de adviesverlening aan boeren 

28 286, nr. 1274 – de motie-Tjeerd de Groot over agrarische opleidingen aan tafel brengen bij 
het convenant dierwaardige veehouderij 

28 286, nr. 1275 – de motie-Vestering c.s. over niet akkoord gaan met het sectorplan 
watervoorziening ouderdieren 

28 286, nr. 1276 – de motie-Vestering over uitspreken dat de wijziging van artikel 2.1 van de 
Wet dieren het uitgangspunt dient te zijn van de gesprekken over het 
convenant dierwaardige veehouderij 

28 286, nr. 1277 – de motie-Bromet over inventariseren en inzichtelijk maken welke financiële 
regelingen van het Rijk, de EU of provincies wel of niet bijdragen aan 
verduurzaming van de landbouw 

28 286, nr. 1278 – de motie-Bromet over op basis van het breed maatschappelijk 
welzijnsbegrip een MKBA opstellen van de intensieve veehouderij 

28 286, nr. 1279 – de motie-Van der Plas over de dromedaris voor inwerkingtreding van de 
huis- en hobbydierenlijst laten herbeoordelen en, indien deze als 
gedomesticeerd wordt beschouwd, aan de lijst toevoegen 

28 286, nr. 1280 – de motie-Van der Plas over het uitbreiden van de huis- en hobbydierenlijst 
28 286, nr. 1281 – de motie-Van der Plas over eenduidige regels voor dierenwelzijn en geen 

import van producten van buiten de EU die niet aan deze regels voldoen 

Stemmingen 22. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 

36 200-VII, nr. 127 – de motie-Romke de Jong/De Hoop over innovatief digitaal taalonderwijs 
voor minderheidstalen stimuleren door Europese samenwerking 

36 200-VII, nr. 128 – de motie-Romke de Jong c.s. over het verder uitwerken van de wettelijke 
zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur door een 
commissie 

36 200-VII, nr. 129 – de motie-Van der Molen/Bevers over helderheid verschaffen over de 
toepassing van het vijfde lid van artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, over het in de rechtbank voordragen van de eed of belofte in het 
Fries 

36 200-VII, nr. 130 
(aangehouden) 

– de motie-Van der Molen/Bevers over onderzoek starten naar het onderwijs 
in de Friese taal in het middelbaar beroepsonderwijs 

36 200-VII, nr. 131 – de motie-Van der Graaf over digitale innovaties om Friese spraak naar tekst, 
en tekst naar spraak te bespoedigen 

36 200-VII, nr. 132 – de motie-Bevers/Van der Molen over bij de nieuwe bestuursafspraak Friese 
taal en cultuur onderzoeken of de instelling van een landelijke «commissie 
Frysk» mogelijk is 

36 200-VII, nr. 133 – de motie-Bevers/Van der Molen over borging van het duurzaam behoud van 
Tresoar en de bestaande financiële bijdrage 

36 200-VII, nr. 134 – de motie-Kuiken/Romke de Jong over met de provincie Fryslân aan 
DINGTiid advies vragen over de stand van zaken aangaande de Friestalige 
journalistiek en oplossingsrichtingen 

36 200-VII, nr. 135 – de motie-Kuiken/Romke de Jong over het ambitieniveau verhogen en de 
Kamer informeren over de visie op de toekomst van de Friese taal en de inzet 
in de onderhandelingen met de provincie Fryslân 
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36 200-VII, nr. 136 
(aangehouden) 

– de motie-Kwint/Van Nispen over garanderen dat het kunnen spreken van de 
Friese taal in de rechtbank geborgd is 

23. Debat over de Europese top van 15 en 16 december 2022 met maximum 
spreektijden van: 

8 minuten voor VVD en D66 
7 minuten voor PVV en CDA 
6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks 
5 minuten voor Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, 
JA21, SGP, DENK, Volt, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1 en 
2.5 minuten voor Groep Van Haga, het lid Omtzigt en het lid Gündogan. 

36 250 24. Debat over de Najaarsnota 2022 met maximum spreektijden van: 

8 minuten voor VVD en D66 
7 minuten voor PVV en CDA 
6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks 
5 minuten voor Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, 
JA21, SGP, DENK, Volt, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1 en 
2.5 minuten voor Groep Van Haga, het lid Omtzigt en het lid Gündogan. 

31 289, nr. 523 25. Tweeminutendebat Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk 
Onderwijs (SvPO) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

31 293, nr. 651 26. Tweeminutendebat Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en 
voortgezet onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

27. Tweeminutendebat Digitale euro (CD 23/11) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

28. Tweeminutendebat Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (CD 
7/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

29. Tweeminutendebat Kabinetsreactie WRR-rapport «Kiezen voor houdbare 
zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak» (CD 29/9) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

30. Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 9/11) met maximum spreektijden van 
2 minuten per fractie 

33 626, nr. 17 31. Tweeminutendebat Kabinetsbesluit PALLAS met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

36 252 32. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire 
begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)) 

36 067 33. 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) (re- en dupliek) 

36 189 34. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een 
wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 
2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtlijn (EU) 2019/1936 
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36 212 35. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige 
andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering) 

Langetermijnagenda 
20, 21 en 22 december (week 51) 
– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12) 
– Tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho (CD 30/11) 
– Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 6/10) 
– 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 Mijnbouw/Groningen (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 29/9) 
– 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 Defensienota (CD d.d. 14/9) 
– Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 15/9) 
– Tweeminutendebat Autonome wapens (CD 5/10) 
– 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 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 Verduurzaming industrie (CD 9/11) 
– Tweeminutendebat Natuur (CD 09/11) 
– Tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES (CD 15/11) 
– Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 16/11) 
– Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een 
onvolledige AOW-opbouw (CD 17/11) 
– Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 1/12) 
– Tweeminutendebat Arbeidsongeschiktheid (CD 7/12) 
– Tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg 
– 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)) 
– 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)) 
– 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het 
jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag 
lage inkomens) 
– 36 211 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het 
jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag 
lage inkomens)) 
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– 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)) 
– 36 053 (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)) 

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

17, 18 en 19 januari 2023 (week 3) 
– 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 Factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de 
Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 992) 
– Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 
31 288, nr. 991) 
– Tweeminutendebat Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het 
Europese Universiteiten (Kamerstuk 22 452, nr. 82) 
– Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden 
(Kamerstuk 31 293, nr. 654) 
– 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) 
– 35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de 
doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re- en dupliek) 
– 36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van 
een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel 
audiovisueel product) 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 
– 35 942 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de 
rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten 
accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)) 
– 36 037 (Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het 
Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken 
van het bedreigen van een persoon) (voortzetting) 
– 35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) 
– 36 051 (Voorstel van het presidium tot wijziging van het Reglement van 
Orde in verband met de verplichte publicatie van 
arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen) 
– 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)) 
– 35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers) 
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– 36 171 (Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Staat Koeweit; Koeweit, 
19 december 2018) 
– 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) 
– 36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)) 
– 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)) 

24, 25 en 26 januari 2023 (week 4) 
– 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)) 
– 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het 
voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed 
verhuurderschap)) 
– 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van 
de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal 
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting) 
– 35 892 (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)) 
– 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) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 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) 

31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5) 
– Tweeminutendebat Medische Ethiek/Orgaandonatie (CD 02/06) 
– 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)) 
– 36 218 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging 
maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)) 
– 35 844 (Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden 
verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of 
diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)) 

7, 8 en 9 februari 2023 (week 6) 
– Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12) 
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– 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing 
van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren) 
– 36 027-(R2160) 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 (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)) 

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7) 
– 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)) 

21, 22 en 23 februari 2023 (week 8) 
– 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) 

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

7, 8 en 9 maart 2023 (week 10) 
– nader te bepalen 

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 
– 35 482 (Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met 
het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken 
vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te 
gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)) 
– 36 163 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van 
de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van 
levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende 
dieren)) 

21, 22 en 23 maart 2023 (week 12) 
– 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) 

Aangemelde onderwerpen, nog 
niet geagendeerd 

– 35 386 (Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging 
van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband 
met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (voortzetting) 
– 35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 
de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid 
van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie 
inspanningen door het UWV) 
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– 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 Staat van de rechtsstaat (Minister BZK) 
2. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) 
(Minister J&V) 
3. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
4. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten 
als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS) 
5. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking (Westerveld) (Minister Langdurige Zorg en Sport) 
6. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke 
voorzieningen (Marijnissen) (Minister-President) 
7. 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) 
8. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Minister EZK) 
9. Debat over het disfunctioneren van de tapkamer van de politie (Van 
Nispen) (Minister J&V) 
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10. 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) 
11. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de 
NS (De Hoop) (Staatssecretaris I&W) 
12. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister Langdurige 
zorg en Sport) 
13. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (Hijink) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
14. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid 
van opnames van OMT-vergaderingen (Hijink) (Minister VWS) 
15. 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) 
16. Debat over de toename van agressie en geweld tegen 
ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
17. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (Minister 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
18. Debat over het landbouwakkoord (Tjeerd de Groot) (Minister LNV) 
19. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
20. 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) 
21. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (Minister J&V, 
Staatssecretaris OCW) 

Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de 
zaak Gino (Markuszower) (Minister RB) 
2. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de 
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, 
Staatssecretaris Financiën) 
3. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland (Van Esch) 
(Staatssecretaris I&W) 
4. Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het 
Nederlanderschap terugkrijgt (Markuszower) (Staatssecretaris J&V) 
5. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (Agema) 
(Minister VWS) 
6. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg (Agema) (Minister VWS) 
7. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de 
verpleeghuizen (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
8. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (Agema) (Minister en 
Staatsecretaris VWS, Minister Langdurige zorg en Sport) 
9. Dertigledendebat over het aantal daklozen (Agema) (Staatssecretaris VWS) 
10. 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) 
11. 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) 
12. 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) 
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13. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke 
voorzieningen te kampen hebben (Mohandis) (Minister Langdurige Zorg en 
Sport) 
14. Dertigledendebat over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens 
omdat zij een terrorismerisico zouden vormen (Azarkan) (Minister J&V) 
15. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse 
IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen (Markuszower) (Minister J&V) 
16. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie 
en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het Ministerie van 
Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-President) 
17. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (Minister J&V, 
Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris BZK) 
18. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van 
migrantengroepen in Nederland (Van Baarle) (Minister SZW) 
19. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële 
problemen komen vanwege de hoge energiekosten (Agema) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
20. Dertigledendebat over het bericht dat het Openbaar Ministerie de NAM 
gaat vervolgen (Omtzigt) (Staatssecretaris EZK) 
21. Dertigledendebat over de stijging van binnenlandse seksuele uitbuiting 
(Bikker) (Staatssecretaris J&V) 
22. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen 
over hun studieschuld (Van Baarle) (Minister OCW) 
23. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) 
voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (Minister EZK, Minister 
Financiën) 
24. Dertigledendebat over het proces van de totstandkoming van de 
spreidingswet asielzoekers (Kuzu) (Staatssecretaris J&V) 
25. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (Kuzu) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
26. 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) 
27. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden 
voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil 
instellen (Kuzu) (Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken) 
28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de 
zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (Agema) (Minister VWS) 
29. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (Agema) (Minister 
VWS) 
30. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (Omtzigt) (Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
31. Dertigledendebat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van 
boeren opkoopt (Van der Plas) (Minister Natuur en Stikstof, Minister I&W) 
32. 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) 
33. Dertigledendebat over de rellen in grote steden na de WK-overwinning 
van Marokko (Markuszower) (Minister J&V) 
34. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de 
overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (Agema) (Minister 
Langdurige Zorg en Sport) 
35. Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de 
rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (Minister 
BuZa) 
36. Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake 
de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale 
identiteit (Leijten) (Staatssecretaris BiZa) 
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37. Dertigledendebat over de werving van internationale studenten (Omtzigt) 
(Minister OCW) 
38. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB 
(Klaver) (Minister SZW, Minister Financiën) 
39. Dertigledendebat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra 
(Bushoff) (Minister VWS) 

Wetgevings- en notaoverleggen 

Maandag 12 december van 10.00 
uur tot 20.00 uur 

Van de vaste commissie voor VWS op over de Wijziging van de Wet publieke 
gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van 
infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan 
(Kamerstuk 36 194) 

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 

Maandag 13 februari 2023 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) 

Recessen 
Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023 

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

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023 
(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op 
woensdag 15 maart 2023) 

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023 
(Koningsdag: donderdag 27 april 2023) 

Hemelvaart 2023: donderdag 18 mei 2023 (geen vergadering) 

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023 

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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