
6 
Ingekomen stukken 

Lijst van ingekomen stukken 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter 

ter zake gedane voorstellen: 

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangenomen wetsvoorstel: 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 
(Achtste incidentele suppletoire begroting) (36198). 

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de des- 
betreffende commissie; 

2. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verslag 
van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022 (grif- 
fienummer 172304.01); 
een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de 
Raad Algemene Zaken van 13 december 2022 (griffienum- 
mer 172443); 
een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de 
Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022 (griffienum- 
mer 172444); 
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Konink- 
rijksrelaties en de minister van Defensie, inzake tweede 
brief CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie 
(griffienummer 171499.01); 
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Konink- 
rijksrelaties, inzake stand van zaken kabinetsreactie op het 
adviesrapport van de dialooggroep slavernijverleden (grif- 
fienummer 167198.07); 
een, van de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitali- 
sering, inzake halfjaarrapportage CAft en Cft BES (griffie- 
nummer 172452); 
een, van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, inzake nahang besluit specifieke uitkeringen 
wonen, bouwen en de woonomgeving (griffienummer 
172441); 
een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, 
inzake schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen 
van 1 en 2 december 2022 (griffienummer 172319.01); 
een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa- 
liteit, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserij- 
raad 12 en 13 december 2022 (griffienummer 172423); 
een, van alsvoren, inzake uitkomsten evaluatie op basis van 
de Kaderwet van het College voor de toelating van gewas- 
beschermingsmiddelen en biociden (griffienummer 172434); 
een, van de minister voor Klimaat en Energie, inzake 
appreciatie noodverordening Versnelde inzet van hernieuw- 
bare energie (griffienummer 172442); 
een, van de minister van Financiën, inzake geannoteerde 
agenda eurogroep en Ecofin-Raad 5 en 6 december 2022 
(griffienummer 172413); 
een, van alsvoren, inzake verslag Financieel Stabiliteitsco- 
mité 10 november 2022 (griffienummer 172427); 
een, van de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, 
inzake afschrift brief Tweede Kamer naar aanleiding van 
toezeggingen met betrekking tot Uber (griffienummer 
172338.01); 

een, van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
inzake verslag van de extra JBZ-Raad van 25 november 
2022 in Brussel (griffienummer 172322.02); 
een, van alsvoren, inzake beantwoording gestelde vragen 
tijdens TK-overleg over JBZ-Raad van 8 december 2022 
(griffienummer 172369.01); 
een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake 
verlenging aanwijzing aan de ILT inzake handhaving para- 
graaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and 
Rescue (griffienummer 169582.01); 
een, van alsvoren c.s., inzake schriftelijk overleg ten 
behoeve van Transportraad d.d. 5 december 2022 (griffie- 
nummer 172320.01); 
een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
en de minister voor Klimaat en Energie, inzake afschrift 
verslag schriftelijk overleg over het verslag van de Milieu- 
raad op 28 juni 2022 (griffienummer 171647.03); 
een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake kader 
modernisering (staats)nood en crisisrecht (griffienummer 
172448); 
een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake 
indexering griffierechten in verband met Wet verlaging 
griffierechten (griffienummer 172440); 
een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
c.s., inzake afschrift Kamerbrief STAP-budget (griffienummer 
172411); 
een, van alsvoren, inzake voorstel van wet, houdende wijzi- 
ging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Verzamelwet SZW 2023 (griffienum- 
mer 172438); 
een, van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen, inzake afschrift Kamerbrief advies Commissie 
Parameters 2022 170746.04); 
een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
inzake aanbieding ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen 
april 2023 (griffienummer 172406); 
een, van alsvoren, inzake impactanalyse concentratie 
interventies bij aangeboren hartafwijkingen van de NZa 
(griffienummer 172433); 
een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, inzake voorhang oprichting Kennis- en Innovatie- 
centrum WOII (griffienummer 172431). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving 
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie 
Inhoud ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 
een, van A.C., inzake "De zon heeft het grootste aandeel in 
de extra opwarming van de aarde" (griffienummer 1724428). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
een, van J.H., inzake voorstellen belastingheffing in box 3 
voor 2023 (griffienummer 171974.07); 
een, van M.S., inzake reactie op Overbruggingswet box 3 
(griffienummer 171147.03). 
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden 
van de vaste commissie voor Financiën; 
een, van M.D., inzake vraag over wetsvoorstel Introductie 
gecombineerde geslachtsnamen (griffienummer 171175.08). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid; 
een, van J.M., inzake ongelijkheid in Caribisch Nederland 
ten opzichte van Nederland (griffienummer 172419). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties; 
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een, van A.B., inzake Wet toekomst pensioenen (griffienum- 
mer 168824.16); 
een, van C.T., inzake energietoeslag en WIA-uitkering (grif- 
fienummer 172425); 
een, van J.V., inzake nieuw sociaal akkoord Wassenaar 2023 
(griffienummer 172409); 
een, van A.V., inzake bijstand SVB Rechtspraak Amsterdam 
(griffienummer 172445). 
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden 
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid; 
een, van K.B, inzake zorgverzekeringverplichting als grens- 
arbeider (griffienummer 163336.08). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen- 
heid; 
een, van G.J., inzake NZa-dataverzameling ggz (griffienum- 
mer 172421); 
een, van J.P., inzake gratis abortuspil vs. kosten voor 
medicijnen voor chronisch zieken (griffienummer 
172316.02); 
een, van W.S., inzake "Snoepreisjes van artsen Erasmus 
MC geen probleem voor toezichthouder" (griffienummer 
172453). 
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden 
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport; 
een, van B.P., inzake "Message to Mr Bruijn with Christmas 
wishes" (griffienummer 172436). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de Voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving 
aan te nemen. 
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