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Agenda   

Opgesteld 1 april 2022
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 5 april 14.00 uur 
Woensdag 6 april 10.15 uur 
Donderdag 7 april 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de 
initiatiefnota van het lid Van den Berg «Cosmetische ingrepen zonder 
medische noodzaak» 

35 581, nr. 4 – de motie-Van den Hil over aandachtspunten voor de toekomstige 
voorlichtingscampagne over cosmetische behandelingen 

35 581, nr. 5 – de motie-Van den Hil over de opleiding «cosmetisch arts KNMG» actief 
onder de aandacht brengen in het veld 

35 581, nr. 6 – de motie-Werner over betere voorlichting over de risico’s van operaties in 
het buitenland via bemiddelingsbureaus 

35 581, nr. 7 – de motie-Werner over een minimumleeftijd van 21 jaar voor cosmetische 
ingrepen zonder medische noodzaak 

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Participatiewet/Breed Offensief 
De Voorzitter: dhr. Van Kent wenst zijn motie op stuk nr. 234 te wijzigen 
en dhr. De Kort zijn motie op stuk nr. 244. 
Mw. Kathmann wenst haar motie op stuk nr. 237 te wijzigen en nader te 
wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. 
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 

34 352, nr. 233 – de motie-Van Kent over de jonggehandicaptenkorting niet halveren 
34 352, nr. 234 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Kent over het optrekken van de vermogensgrenzen 

voor kwijtschelding van lokale belastingen 
34 352, nr. 235 – de motie-Kathmann c.s. over de onderbesteding van de RMT’s ook inzetten 

voor de doelgroep uit het breed offensief 
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34 352, nr. 236 – de motie-Kathmann/Maatoug over al komend jaar geen nadelige 
koopkrachteffecten voor jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden 

34 352, nr. 237 (gewijzigd en 
nader gewijzigd) 

– de nader gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over met plannen komen om 
voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren 

34 352, nr. 238 – de motie-Podt/Maatoug over het betrekken van lessen van de lopende pilots 
bij de verkenning van de Participatiewet 

34 352, nr. 239 – de motie-Podt over het uitvoeren van maatschappelijke 
kosten-batenanalyses in het sociaal domein 

34 352, nr. 240 – de motie-Léon de Jong over geen korting op de jonggehandicaptenkorting in 
de Wajong 

34 352, nr. 241 – de motie-Léon de Jong over bestaande sociale werkvoorzieningen inzetten 
voor het realiseren van (beschut) werk 

34 352, nr. 242 – de motie-Maatoug/Kathmann over navolging geven aan evaluaties en 
onderzoeken en de Participatiewet fundamenteel herzien 

34 352, nr. 243 – de motie-Palland/Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging 
van loonwaardemeting 

34 352, nr. 244 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-De Kort over in gesprek gaan met partijen in de 
arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te 
begeleiden 

34 352, nr. 245 – de motie-Ceder over onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor 
toekomstbestendige sociale ontwikkelbedrijven 

Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat BES 
35 925-IV, nr. 43 – de motie-Wuite c.s. over het proces van herstel van democratie op 

Sint-Eustatius versnellen 
35 925-IV, nr. 44 – de motie-Wuite c.s. over mogelijkheden onderzoeken voor een renteloze 

lening voor betaalbare woningen 
35 925-IV, nr. 45 – de motie-Van den Berg/Kuiken over in overleg met de eilanden besluiten 

over de besteding van de 30 miljoen euro 
35 925-IV, nr. 46 – de motie-Van den Berg/Kuiken over de vrije uitkering vanaf begrotingsjaar 

2022 op niveau brengen 
35 925-IV, nr. 47 – de motie-Kamminga/Wuite over de bijdrage van verduurzaming aan lagere 

kosten voor nutsvoorzieningen en aan werkgelegenheid 
35 925-IV, nr. 48 (aangehouden) – de motie-Van Raan c.s. over structurele middelen voor het probleem van het 

sargassumzeewier 
35 925-IV, nr. 49 (aangehouden) – de motie-Van Raan/Sylvana Simons over het regelen van financiering voor 

de verduurzamingsplannen 
35 925-IV, nr. 50 (aangehouden) – de motie-Van Raan c.s. over in kaart brengen waar ruimtelijke ontwikkeling 

kan plaatsvinden 
35 925-IV, nr. 51 (aangehouden) – de motie-Van Raan c.s. over het aanwijzen van bufferzones voor 

zeeschildpadden expliciet opnemen in ontwikkelingsprogramma’s 
35 925-IV, nr. 52 (aangehouden) – de motie-Ceder/Van Raan over een vergelijkend onderzoek naar de kosten 

voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en in Europees Nederland 
35 925-IV, nr. 53 – de motie-Ceder c.s. over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten 

aanzien van armoedeproblematiek 

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale 
overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit 
De Voorzitter: mw. Kathmann wenst haar motie op stuk nr. 832 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

26 643, nr. 825 – de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over haast maken met strategisch 
rijksbeleid voor het gebruik van clouddiensten 

26 643, nr. 826 – de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over actieprogramma’s en 
uitwerkingen van rijksbeleid in normaal «Kamerbriefformat» aan de Kamer 
toezenden 

26 643, nr. 827 – de motie-Van Baarle c.s. over een externe toets op de uitkomsten van de 
opruimactie van discriminerende algoritmen 

26 643, nr. 828 – de motie-Van Baarle c.s. over wettelijk borgen dat gebruik van de digital 
wallet te allen tijde vrijwillig is 
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26 643, nr. 829 – de motie-Van Baarle c.s. over het actief verspreiden van de kennis van de 
handreiking non-discriminatie by design onder private partijen 

26 643, nr. 830 – de motie-Rajkowski/Van Weerdenburg over een scan van apparatuur of 
programmatuur van organisaties uit landen met een tegen Nederland gerichte 
offensieve cyberagenda 

26 643, nr. 831 – de motie-Van Haga/Leijten over het niet indirect verplichten van het gebruik 
van de eID 

26 643, nr. 832 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Kathmann c.s. over altijd een beschikbare 
offlinemogelijkheid bij overheidsdiensten, zorgverzekeraars en 
woningbouwcorporaties 

26 643, nr. 833 – de motie-Leijten c.s. over stoppen met het gebruik van risicoprofilering 
zonder gerichte verdenking 

26 643, nr. 834 – de motie-Leijten c.s. over altijd een gebruiksvriendelijk niet-digitaal 
alternatief bieden bij het ontwikkelen van nieuwe digitale middelen 

26 643, nr. 835 – de motie-Bouchallikh/Dekker-Abdulaziz over verplichte impactassessments 
voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of 
beslissingen over mensen 

Stemmingen 7. Stemmingen in verband met: 
35 786 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een 

algemene bepaling 

35 786 

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, 
van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een 
tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. 
Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met 2/3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 

– artikelen I en II 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemming 8. Stemming over: motie ingediend bij de Verandering van de Grondwet, 
strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling 
De Voorzitter: mw. Van der Graaf verzoekt haar motie op stuk nr. 7 aan te 
houden. 

35 786, nr. 7 (aangehouden) – de motie-Van der Graaf c.s. over het opnemen van fundamentele 
mensenrechten in de Grondwet 

Stemmingen 9. Stemmingen in verband met: 
35 790 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid 

van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim 

35 790 

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, 
van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een 
tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. 
Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met 2/3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 

– artikelen I en II 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 10. Stemmingen in verband met: 
35 784 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling 

over het recht op een eerlijk proces 
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35 784 

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, 
van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een 
tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. 
Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met 2/3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 

– artikelen I en II 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemming 11. Stemming over: motie ingediend bij de Verandering van de Grondwet, 
strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk 
proces 

35 784, nr. 7 – de motie-Van Haga over het steviger verankeren van het recht op een 
eerlijk proces voor politieke ambtsdragers 

Stemmingen 12. Stemmingen in verband met: 
35 789 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de 

Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) 

35 789 

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, 
van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een 
tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. 
Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met 2/3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 

– artikelen I t/m III 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 13. Stemmingen in verband met: 
35 787 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van 

additionele artikelen die zijn uitgewerkt 

35 787 

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, 
van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een 
tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. 
Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met 2/3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 

– artikelen I en II 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 14. Stemmingen in verband met: 
35 657 Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de 

evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) 

De Voorzitter: besloten is om vandaag alleen te stemmen over de 
ingediende amendementen. De eindstemming over het wetsvoorstel 
volgt volgende week dinsdag. 

35 657 (bijgewerkt t/m amendement nr. 74) 
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De Voorzitter: het subamendement op stuk nr. 67 van mw. Teunissen is 
vervallen als gevolg van de intrekking van het onderliggende 
amendement nr. 54 door dhr. Ellian. 

– artikel I, aanhef 
– amendement Ellian c.s. (27,I) over het bij BZK houden van de subsidies 
voor de instellingen voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen 
– amendement Van Baarle (31) over het verlagen van het schuldenbedrag 
van 25.000 euro naar 5.000 euro 
– nader gewijzigd amendement Leijten (43,I) over enkel bijdragen van 
Nederlandse gevers toestaan 
– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,I) over het uitsluitend toestaan 
van bijdragen van natuurlijke personen en van één neveninstelling 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,I) over het uitsluitend toestaan van 

bijdragen van natuurlijke personen en van neveninstellingen 

– onderdeel A 
– gewijzigd amendement Leijten/Arib (69,I) over een grondslag voor 
subsidiëring van en transparantie door lokale politieke partijen (invoegen 
onderdeel Aa) 

 NB. Indien 43 en 69 worden aangenomen, wordt in het met 69,I 
voorgestelde onderdeel Aa, aanhef, «onderdeel n» vervangen door 
«onderdeel m». 

– amendement Ellian c.s. (27,II) 
– onderdeel B 
– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,II) 

 Indien 45 verworpen: 
 – amendement Omtzigt (65,I) over een ruimer toepassingsbereik van de 

bepalingen over neveninstellingen 

– onderdeel C 
– gewijzigd amendement Omtzigt (59,I) over een centraal register voor 
neveninstellingen en cumulatie van ontvangen bijdragen (invoegen onderdeel 
Ca) 

 Indien 45 verworpen: 
 – amendement Omtzigt (65,II) (invoegen onderdeel Ca) 

– onderdeel D 
– amendement Bisschop (28) over een vast basisbedrag voor PJO’s 
– amendement Bisschop (29) over het gelijktrekken van het totale zetel- en 
ledenbedrag voor PJO’s 
– amendement Ellian c.s. (27,III) 
– onderdeel E 
– gewijzigd amendement Van der Graaf/Arib (57,I) over het overeenkomstig 
de huidige systematiek verdelen van de zgn. «Jetten-gelden» over PWI’s en 
PJO’s per 2023 (invoegen onderdeel aEa) 

 NB. Indien 28 en 57 worden aangenomen, wordt in het met 57,I 
voorgestelde onderdeel aEa, onderdeel 3, «€ 214.344» vervangen door 
«van € 25.000» en wordt «€ 370.044» vervangen door «van «€ 43.160»». 

 NB. Indien 29 en 57 worden aangenomen, worden in het met 57,I 
voorgestelde onderdeel aEa, onderdeel 3, de bedragen «€ 696.618» en 
«€ 160.758» beide vervangen door «€ 428.688» en worden de bedragen 
«€ 1.202.643» en «€ 277.533» beide vervangen door «€ 739.761». 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2021–2022, Agenda 5



– gewijzigd amendement Van der Graaf/Arib (57,II) 

 NB. Indien 28 en/of 29 en 57 worden aangenomen, worden de teksten in 
elkaar verwerkt. 

– onderdeel Ea 
– gewijzigd amendement Leijten/Arib (69,II) (invoegen onderdeel Eb) 
– amendement Ellian c.s. (27,IV) 
– onderdeel F 
– amendement Ellian c.s. (27,V) 
– onderdeel G 
– onderdelen H t/m K 
– gewijzigd amendement Omtzigt (59,II) (invoegen onderdeel Ka) 
– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,III) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,II) 

– nader gewijzigd amendement Leijten (43,II) 
– tweede nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,I) over het doen van 
navraag naar de oorspronkelijke gever bij giften 

 NB. Indien 45 of 47 en 38 worden aangenomen, wordt slechts uitvoering 
gegeven aan het met 45,III of 47,II voorgestelde vervallen van onderdeel 1. 

 NB. Indien 43 en 38 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven 
aan 43,II. 

– nader gewijzigd amendement Leijten (61,I) over het verlagen van de grens 
voor anonieme bijdragen van 1.000 euro naar 250 euro 

 NB. Indien zowel 43 en 61 worden aangenomen en 38 wordt verworpen, 
wordt geen uitvoering gegeven aan 43,II en 61,I, maar wordt in het in het te 
wijzigen onderdeel de zinsnede «wordt na «bijdragen van» ingevoegd «een 
Nederlandse gever van»» vervangen door «wordt «€ 1.000» vervangen 
door «€ 250»». 

 NB. Indien zowel 38 en 61 worden aangenomen en 43 wordt verworpen, 
wordt geen uitvoering gegeven aan 61,I, maar wordt voor de punt aan het 
slot van de met 38,I, onderdeel 2, ingevoegde tekst ingevoegd «, alsmede 
wordt in de tekst «€ 1.000» vervangen door «€ 250»». 

 NB. Indien 43, 38 en 61 worden aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 43,II, en vervangt de door 61,I voorgestelde in te voegen tekst 
«en wordt» in de met 38,I, onderdeel 2, ingevoegde tekst. 

 NB. Indien zowel 45 of 47 en 43 worden aangenomen en 38 en 61 worden 
verworpen, vervalt in afwijking van 45,III of 47,II en 43,II, onderdeel L 
volledig. 

– onderdeel L 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,I) over transparantie met betrekking tot 

de herkomst van bijdragen van stichtingen of verenigingen van meer dan 
1.000 euro (invoegen onderdeel La) 

– nader gewijzigd amendement Leijten (61,II) 
– onderdeel M 
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– subamendement Teunissen (51) over het uitzonderen van erfstellingen en 
legaten van het met amendement nr. 48 voorgestelde maximum 
– gewijzigd amendement Bromet (48,I) over het maximeren van de bijdrage 
die jaarlijks van één gever ontvangen mag worden op 25.000 euro 
– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,IV) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,III) 

– nader gewijzigd amendement Leijten (43,III) 

 NB. Indien 45 of 47 en 43 worden aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 45,IV of 47,III en 43,III, maar worden in het met onderdeel N 
voorgestelde artikel 23a, eerste lid, de onderdelen a tot en met c vervangen 
door: 

 a. een niet-Nederlandse gever; of 
 b. een rechtspersoon, niet zijnde een neveninstelling. 

– onderdeel N 
– nader gewijzigd amendement Leijten (43,IV) 
– amendement Ellian (23,I) over het verlagen van het drempelbedrag 
waarboven gegevens over gever en bijdrage openbaar moeten worden 
gemaakt naar 1.000 euro 

 Indien 23 verworpen: 
 – amendement Van Baarle (13,I) over het verlagen van het drempelbedrag 

waarboven gegevens over gever en bijdrage openbaar moeten worden 
gemaakt naar 2.500 euro 

 NB. Indien 43 en 23 of 13 worden aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 23,I of 13,I, maar wordt in onderdeel O, onderdeel 1, zoals dat 
na aanname van 43 luidt, na «eerste lid,» ingevoegd «onderdeel b,», en 
wordt daarachter de met 23,I of 13,I in te voegen tekst ingevoegd. 

– nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,II) 

 NB. Indien zowel 43 en 38 worden aangenomen, wordt de met 38,II toe te 
voegen tekst toegevoegd aan onderdeel O, onderdeel 1, zoals dat na 
aanname van 43 luidt. 

– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,V) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,IV) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,II) 

 NB. Indien 43 en 56 worden aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 56,II, maar wordt: 

 – het daarmee voorgestelde onderdeel d vernummerd tot 1a, en wordt 
dat ingevoegd na onderdeel O, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 
43 luidt; 

 – in de aanhef van dat onderdeel O, onderdeel 1a (nieuw), «onderdeel d 
(nieuw)» vervangen door «onderdeel c» en wordt «onderdeel e (nieuw)» 
vervangen door «onderdeel d»: 

 – het met dat onderdeel O, onderdeel 1a (nieuw), voorgestelde 
onderdeel f verletterd tot onderdeel e; 
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– in onderdeel O, onderdeel 3, zoals dat na aanname van 43 is komen 
te luiden, in het voorgestelde vierde lid «en c» vervangen door «tot en 
met d» en wordt in het voorgestelde vijfde lid na «onder b» ingevoegd 
«en d». 

– onderdeel O 
– derde nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (58) over het binnen drie 
dagen openbaar maken van bijdragen van meer dan 10.000 euro 

 Indien 58 verworpen: 
 – amendement Dekker-Abdulaziz (70) over het binnen een week openbaar 

maken van bijdragen van meer dan 30.000 euro 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,III) 

– onderdeel aOa 
– nader gewijzigd amendement Leijten (43,V) 
– onderdeel Oa 
– nader gewijzigd amendement Leijten (43,VI) 
– amendement Ellian (23,II) 

 Indien 23 verworpen: 
 – amendement Van Baarle (13,II) 

 NB. Indien zowel 43 als 23 of 13 worden aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 23,II of 13,II, maar wordt in onderdeel P, onderdeel 
1, zoals dat na aanname van 43 luidt, na «eerste lid,» ingevoegd 
«onderdeel a,», en wordt daarachter de met 23,II of 13,II in te voegen tekst 
ingevoegd. 

– nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,III) 

 NB. Indien 43 en 38 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven 
aan 38,III, maar wordt de met dat amendement toe te voegen tekst 
toegevoegd aan onderdeel O, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 43 
luidt. 

– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,VI) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,V) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,IV) 

 NB. Indien 43 en 56 worden aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 56,IV, maar wordt: 

 – het daarmee voorgestelde onderdeel d vernummerd tot 1a, en wordt 
dat ingevoegd na onderdeel P, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 
43 luidt; 

 – in de aanhef van dat onderdeel P, onderdeel 1a (nieuw), «onderdeel c 
(nieuw)» vervangen door «onderdeel b»: 

 – het met dat onderdeel P, onderdeel 1a (nieuw), voorgestelde 
onderdeel d verletterd tot onderdeel c; 

 – in het met onderdeel P, onderdeel 2, voorgestelde derde lid, zoals dat 
na aanname van 43 luidt, na «onder a» ingevoegd «en c». 

– onderdeel P 
– amendement Ellian (23,III) 
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Indien 23 verworpen: 
 – amendement Van Baarle (13,III) 

– nader gewijzigd amendement Leijten (43,VII) 
– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,VII) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,VI) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,V) 

 NB. Indien 43 en 56 worden aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 56,V, onderdeel 2, maar wordt in plaats daarvan in het met 
onderdeel Pa voorgestelde artikel 28a, derde lid, zoals dat na aanname 
van 43 luidt, na «onder a» ingevoegd «en d». 

– onderdeel Pa 
– nader gewijzigd amendement Leijten (43,VIII) 
– amendement Ellian (23,IV) 

 Indien 23 verworpen: 
 – amendement Van Baarle (13,IV) 

 NB. Indien zowel 43 als 23 of 13 worden aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 43,VIII en 23,III of 13,III, maar wordt het tekstdeel 
dat ingevolge 43,VIII zou vervallen, vervangen door: 

 – «wordt «4.500» vervangen door «1.000» en», indien 23 wordt 
aangenomen; 

 – «wordt «4.500» vervangen door «2.500» en», indien 13 wordt 
aangenomen. 

– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,VIII) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,VII) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,VI) 

– gewijzigd amendement Bromet c.s. (48,II) 
– tweede nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,IV) 
– onderdeel Q 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,VII) 

– onderdeel Qa 

 Indien 59 en/of 48 verworpen: 
 – gewijzigd subamendement Teunissen (68,I) over het uitzonderen van 

erfstellingen en legaten van het met amendement nr. 62 voorgestelde 
maximum 

 – tweede nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (62,I) over het 
maximeren van de bijdrage die jaarlijks van één gever ontvangen mag 
worden op cumulatief 100.000 euro (invoegen onderdeel Qb) 

 NB. Indien 48 en 62 worden aangenomen, vervalt in het met 62,I 
voorgestelde onderdeel Qb, voorgesteld artikel 29b, eerste lid, «alleen of». 

– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,IX) 
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Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,VIII) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,VIII) 

– gewijzigd amendement Bromet c.s. (48,III) 
– amendement Ellian (23,V) 

 Indien 23 verworpen: 
 – amendement Van Baarle (13,V) 

– nader gewijzigd amendement Leijten (43,IX) 
– tweede nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,V) 
– onderdeel R 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,IX) 

– gewijzigd amendement Bromet c.s. (48,IV) 
– gewijzigd amendement Omtzigt (59,III) 

 Indien 48 en/of 59 verworpen: 
 – tweede nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (62,II) 

 NB. Indien 59 en 62 worden aangenomen, wordt eerst uitvoering gegeven 
aan 62,II en dan aan 59,III. 

 NB. Indien twee of meer van de amendementen 56, 59 en 62 worden 
aangenomen, worden de teksten voor wat betreft de voegwoorden «en» in 
elkaar verwerkt. 

– onderdeel S 
– nader gewijzigd amendement Leijten (43,X) 
– amendement Ellian (23,VI) 

 Indien 23 verworpen: 
 – amendement Van Baarle (13,VI) 

 NB. Indien zowel 43 als 23 of 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 43,X en 23,VI of 13,VI, maar wordt het tekstdeel dat ingevolge 
43,X zou vervallen, vervangen door: 

 – «wordt «4.500» vervangen door «1.000» en», indien 23 wordt 
aangenomen; 

 – «wordt «4.500» vervangen door «2.500» en», indien 13 wordt 
aangenomen. 

– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (45,X) 

 Indien 45 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Bromet (47,IX) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,X) 

– gewijzigd amendement Bromet c.s. (48,V) 
– tweede nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,VI) 
– onderdeel T 

 Indien 48 en/of 59 verworpen: 
 – gewijzigd subamendement Teunissen (68,II) 
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– tweede nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (62,III) (invoegen 
onderdeel Ta) 

 NB. Indien 48 en 62 worden aangenomen, vervalt in het met 62,III 
voorgestelde onderdeel Ta, voorgesteld artikel 32a, eerste lid, «alleen of». 

– gewijzigd amendement Omtzigt (59,IV) (invoegen onderdeel Ta) 
– gewijzigd amendement Leijten/Arib (69,III) (invoegen onderdeel Ta) 
– onderdeel U 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,XI) 

– gewijzigd amendement Bromet c.s. (48,VI) 

 Indien 48 en/of 59 verworpen: 
 – tweede nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (62,IV) 

– onderdeel V 

 Indien 48 en/of 59 verworpen: 
 – tweede nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (62,V) 

– tweede nader gewijzigd amendement Leijten/Arib (38,VII) 

 Indien 45 en 47 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Ellian (56,XII) 

 NB. Indien 38 en 56 worden aangenomen, wordt de met 56,XII in te 
voegen verwijzing ingevoegd na «21, eerste en vierde lid,». 

– gewijzigd amendement Bromet c.s. (48,VII) 
– onderdeel W 
– gewijzigd amendement Omtzigt (74) over een periodieke externe evaluatie 
binnen een jaar na iedere Tweede Kamerverkiezing 

 Indien 74 verworpen: 
 – gewijzigd amendement Van Baarle (53) over het vervroegen van de 

evaluatie 

– onderdeel X 
– artikel I 
– artikel II 
– gewijzigd amendement Leijten/Arib (69,IV) 
– gewijzigd amendement Van der Graaf/Arib (57,III) 
– artikel III 
– artikel IV 
– beweegreden 

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet 
financiering politieke partijen 

35 657, nr. 71 – de motie-Azarkan/Van Baarle over onderzoeken hoe de rapportage over 
partijfinanciering laagdrempeliger en begrijpelijker kan worden gemaakt 

35 657, nr. 72 – de motie-Azarkan/Van Baarle over toezien op het gebruik van mogelijke 
omzeilingsroutes 

35 657, nr. 73 – de motie-Azarkan/Van Baarle over een verzoek tot technische assistentie 
neerleggen bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa 

35 657, nr. 75 – de motie-Omtzigt over onmogelijk maken van dubbel BOF’en 
35 657, nr. 76 – de motie-Arib c.s. over het opnemen van een onafhankelijke toezichthouder 

in de Wet op de politieke partijen 
35 657, nr. 77 – de motie-Inge van Dijk over het monitoren van de effecten van de 

Evaluatiewet Wfpp op de inkomsten van politieke partijen 
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35 657, nr. 78 (overgenomen) – de motie-Inge van Dijk over een onderzoek naar het beter ondersteunen 
van politieke ambtsdragers 

35 657, nr. 79 – de motie-Inge van Dijk c.s. over een regeling voor subsidiëring van 
decentrale politieke partijen 

Stemmingen 16. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingen 
35 927, nr. 115 – de motie-Van der Lee over uitspreken dat het huidige niveau van 

vermogensongelijkheid ongewenst hoog is 
35 927, nr. 116 – de motie-Van der Lee over voorbereiden op een grote belastingherziening 
35 927, nr. 117 – de motie-Azarkan over monitoren van de fiscale schuldenberg van 

ondernemers 
35 927, nr. 118 – de motie-Inge van Dijk/Idsinga over voorstellen om beleggingsvermogen 

aangehouden in box 2 beter in kaart te brengen 
35 927, nr. 119 – de motie-Romke de Jong over belastingontwijkingsconstructies betrekken bij 

het onderzoek naar de BOR of bij het ibo vermogensongelijkheid 
35 927, nr. 120 (overgenomen) – de motie-Grinwis c.s. over het doorvoeren van de verlaging van btw op 

groente en fruit naar 0% en een suikerbelasting 
35 927, nr. 121 – de motie-Stoffer/Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de 

mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen 
35 927, nr. 122 – de motie-Omtzigt over bij de Voorjaarsnota 100 miljoen bezuinigen op de 

expatregeling 

Stemmingen 17. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 
Belastingdienst 

31 066, nr. 993 – de motie-Idsinga c.s. over jaarlijkse inzage in gegevens over 
boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven 

31 066, nr. 994 (aangehouden) – de motie-Romke de Jong over voortvarend aan de slag gaan met de 
geïnventariseerde quick fixes in het toeslagenstelsel 

Stemmingen 18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat bestrijding 
witwassen en terrorismefinanciering 

31 477, nr. 66 – de motie-Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter 
implementatie van de Wwft gebruiken 

31 477, nr. 67 – de motie-Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een 
zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft 

31 477, nr. 68 – de motie-Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele 
branches een bankrekening te ontzeggen 

31 477, nr. 69 – de motie-Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte 
termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken 

31 477, nr. 70 – de motie-Heinen/Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor 
mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald 

31 477, nr. 71 – de motie-Van Haga/Ephraim over het aantal fte’s van de Financial 
Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden 

31 477, nr. 72 – de motie-Van Haga/Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register 
voor bonafide klanten onderzoeken 

Stemmingen 19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkeling van 
de koopkracht en de stijgende energieprijzen 
De Voorzitter: dhr. Alkaya verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 
120 in te trekken. Dhr. van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 135 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. 
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 

35 925-XV, nr. 113 – de motie-Klaver/Nijboer over het verhogen van het wettelijk minimumloon in 
plaats van het verlagen van de accijns en btw 

35 925-XV, nr. 114 – de motie-Nijboer/Klaver over verhoging van het budget voor de 
energietoeslag 

35 925-XV, nr. 115 – de motie-Nijboer/Dassen over extra compensatie voor huurders 
35 925-XV, nr. 116 – de motie-Nijboer c.s. over het fors betaalbaarder maken van het openbaar 

vervoer 
35 925-XV, nr. 117 – de motie-Nijboer/Dassen over het koopkrachtpakket meer richten op de 

lagere inkomens en de middeninkomens 
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35 925-XV, nr. 118 (ingetrokken) – de motie-Alkaya over onderzoeken hoe huishoudens in energiearmoede 
sneller en gerichter geholpen kunnen worden 

35 925-XV, nr. 119 – de motie-Alkaya over solidariteit in de samenleving organiseren door 
bijvoorbeeld hogere inkomstenbelasting of winstbelasting 

35 925-XV, nr. 120 (ingetrokken) – de motie-Alkaya over onderzoek naar een eerlijkere en minder degressieve 
energiebelasting 

35 925-XV, nr. 121 – de motie-Tony van Dijck over de btw op energie en de accijns op brandstof 
tot eind 2022 op nul zetten 

35 925-XV, nr. 122 – de motie-Tony van Dijck over nieuw overleg met de VNG om te voorkomen 
dat de uitvoering van de eenmalige energietoeslag in het gedrang komt 

35 925-XV, nr. 123 – de motie-Grinwis/Van Weyenberg over overleg met gemeenten om 
knelpunten te inventariseren bij de uitkering van de eenmalige 
tegemoetkoming 

35 925-XV, nr. 124 – de motie-Van Weyenberg/Grinwis over het op korte termijn verruimen van 
de subsidievoorwaarden 

35 925-XV, nr. 125 – de motie-Van Weyenberg c.s. over met bewindvoerders, 
schuldhulpverleners en schuldeisers bespreken of termijnbedragen tijdelijk 
aangepast kunnen worden 

35 925-XV, nr. 126 – de motie-Azarkan over de ACM laten monitoren of energie- en 
benzineprijzen in de toekomst weer dalen naar het eerdere niveau 

35 925-XV, nr. 127 – de motie-Azarkan over monitoren hoe het verschil in brandstofprijzen zich 
ontwikkelt 

35 925-XV, nr. 128 – de motie-Van Haga/Ephraim over de verlaging van de brandstofaccijns en 
het btw-tarief op energie permanent maken 

35 925-XV, nr. 129 – de motie-Van Haga/Smolders over een aanvullend pakket voor 
mkb-ondernemingen die het hardst getroffen worden 

35 925-XV, nr. 130 
(aangehouden) 

– de motie-Inge van Dijk over voor verschillende scenario’s uitvoerbare 
plannen voorbereiden om kwetsbare groepen te ondersteunen 

35 925-XV, nr. 131 – de motie-Inge van Dijk/Grinwis over zo snel mogelijk via diverse landelijke 
mediakanalen communiceren van een overzicht van de bestaande 
ondersteunende regelingen 

35 925-XV, nr. 132 
(aangehouden) 

– de motie-Inge van Dijk/Van der Molen over onderzoek naar een btw-tarief 
van 0% voor het openbaar vervoer 

35 925-XV, nr. 133 – de motie-Heinen/Inge van Dijk over de onbelaste reiskostenvergoeding per 
1 januari 2023 al zo veel mogelijk verhogen 

35 925-XV, nr. 134 – de motie-Van Raan/Dassen over een solidariteitsfonds oprichten dat bestaat 
uit een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven 

35 925-XV, nr. 135 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Raan c.s. over een gesprek met 
energieleveranciers over hoe kan worden omgegaan met energieschulden 

35 925-XV, nr. 136 
(aangehouden) 

– de motie-Van Raan c.s. over het 0%-tarief voor energiebesparende 
maatregelen meenemen in de besluitvorming voor het Belastingplan 2023 

35 925-XV, nr. 137 – de motie-Den Haan c.s. over zo veel mogelijk huishoudens die aanvullende 
maatregelen nodig hebben proactief benaderen 

35 925-XV, nr. 138 
(aangehouden) 

– de motie-Dassen/Nijboer over een nultarief voor duurzame energiebronnen 
in het Belastingplan 2023 

35 925-XV, nr. 139 
(aangehouden) 

– de motie-Dassen c.s. over opties in kaart brengen voor 
verduurzamingswerkzaamheden invoeren onder het nultarief 

35 925-XV, nr. 140 – de motie-Eerdmans c.s. over modale inkomens meer prioriteit geven in de 
koopkrachtmaatregelen 

35 925-XV, nr. 141 – de motie-Eerdmans c.s. over eventuele hogere btw-inkomsten omzetten in 
lastenverlichting 

35 925-XV, nr. 142 – de motie-Stoffer c.s. over de belastingvermindering energiebelasting met 
terugwerkende kracht verhogen en de btw op energie niet verlagen 

35 925-XV, nr. 143 – de motie-Van der Plas over de verwarming in de Tweede Kamer lager 
zetten 

35 925-XV, nr. 144 – de motie-Van der Plas c.s. over rode diesel weer toestaan 
35 925-XV, nr. 145 – de motie-Van der Plas/Van Raan over onderzoeken hoe reizen buiten de 

spits gratis kan worden gemaakt 
35 925-XV, nr. 146 – de motie-Omtzigt over de afbakening van de doelgroep van de 

energietoeslag in de wet regelen 
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35 925-XV, nr. 147 – de motie-Omtzigt over overleg met buurlanden om grenseffecten van 
accijnsverlaging op brandstof te dempen 

Stemmingen 20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de stand van zaken 
rondom de evacuatie in Afghanistan 

27 925, nr. 893 – de motie-Piri/Valstar over de Afghaanse oud-medewerkers uit dankbaarheid 
voor bewezen diensten op passende wijze eren 

27 925, nr. 894 – de motie-Piri over beveiligers die langer dan tien jaar de Nederlandse 
diplomaten hebben bewaakt alsnog op de evacuatielijst zetten 

27 925, nr. 895 – de motie-Jasper van Dijk over uitspreken dat het onbenut laten van de 
mogelijkheid om honderden mensen te evacueren middels een chartervlucht 
onaanvaardbaar is 

27 925, nr. 896 – de motie-Kuzu over coulance betrachten bij het hanteren van de definitie 
van «kerngezin» wanneer familieleden aantoonbaar levensgevaar riskeren 

Stemmingen 21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toespraak van 
de Oekraïense president Zelenski 

36 045, nr. 46 – de motie-Ploumen/Klaver over het bevriezen en waar mogelijk confisqueren 
van bezittingen en tegoeden van op sanctielijsten geplaatste Russen 

36 045, nr. 47 – de motie-Sjoerdsma over akkoord gaan met de status van kandidaat-lidstaat 
voor Oekraïne 

36 045, nr. 48 – de motie-Klaver c.s. over een concreet plan voor de Nederlandse afbouw 
van Russische olie, gas en kolen 

36 045, nr. 49 – de motie-Dassen over aansluiten bij de Transatlantic Taskforce 
36 045, nr. 50 – de motie-Van Haga over het tijdens de NAVO-top uitspreken van waardering 

voor Zelensky 
36 045, nr. 51 – de motie-Van Haga over de NAVO-leden oproepen om escalerende taal te 

vermijden 
36 045, nr. 52 – de motie-Teunissen over per direct een boycot afkondigen voor de invoer 

van Russische olie, kolen en gas 
36 045, nr. 53 – de motie-Kuzu over plannen voorbereiden voor een bijdrage aan de 

wederopbouw van een Oekraïense stad na de oorlog 

22. Debat over de mondkapjesdeal met maximum spreektijden van 4 minuten 
per fractie 

23. Tweeminutendebat Omgevingswet (CD d.d. 15/03) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

24. Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD d.d. 09/03) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

25. Tweeminutendebat Fit for 55 – CBAM en ETS (CD d.d. 27/1) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

26. Tweeminutendebat Leveringszekerheid van aardgas (CD d.d. 22/03) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

27. Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03) met maximum spreektijden 
van 2 minuten per fractie 

28. Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 
24/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 

29. Tweeminutendebat EU voorstellen ter versterking van democratie en 
integriteit van verkiezingen (CD d.d. 10/02) met maximum spreektijden van 
2 minuten per fractie 

30. Tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur (CD d.d. 10/03) met 
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 
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31. Gezamenlijke behandeling van: 
35 687 Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet 

vaststellingsprocedure staatloosheid) 
35 688- (R2151) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet 

alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status 
van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid 

35 261 32. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de 
herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch 
bestuurlijk verkeer) 

35 733 33. Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke 
incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in 
verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke 
incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening) 

35 872 34. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van 
de collectiviteitskorting 

35 546 35. Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband 
met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van 
aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet 
bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) 

35 950 36. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging 
financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de 
financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022) 

35 977, nr. 4 37. Verslag van de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven 

Dinsdag 12 april 14.00 uur 
Woensdag 13 april 10.15 uur 
Donderdag 14 april 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 
35 657 Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de 

evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) 

De Voorzitter: op 5 april jl. heeft de Kamer reeds over de ingediende 
amendementen gestemd. Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel. 

– wetsvoorstel 

Langetermijnagenda 
– Tweeminutendebat ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en 
douane (31 066, nr. 922) 
– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12) 
– Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 
27/01) 
– Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02) 
– Tweeminutendebat Sociale veiligheid op school (CD d.d. 09/03), 
– Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03) 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2021–2022, Agenda 15



– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 
15/03) 
– Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34 251, nr. 96) 

– Tweeminutendebat Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment 
flexstuderen» (31 288, nr. 947) 
– Tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet 
Meer ruimte voor nieuwe scholen (35 050, nr. 48) 
– Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03) 
– Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03) 
– Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD 
d.d. 10/03) 
– Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03) 
– Tweeminutendebat Regeldruk (CD d.d. 23/03) 
– Tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 24/03) 
– Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 24/03) 
– Tweeminutendebat Passend Onderwijs (CD d.d. 30/03) 
– Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03) 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/03) 
– 35 816 (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015) 
– 35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele 
aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet) 
– 35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in 
jeugdzorg, zorg en ondersteuning) 
– 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) 
– 35 335 (Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende 
wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige 
andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk 
minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering 
minimumuurloon)) (re- en dupliek) 
– 35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) 
– 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) 
– 35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de 
Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief 
referendum) 
– 35 893 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband 
met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de 
examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden) 
– 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) 
– 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de 
invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van 
burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene 
in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden 
ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het 
adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re- en dupliek)) 
– 35 608 (Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot 
wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet 
bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de 
waterschapsbesturen) 
– 35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met 
actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) 
(re- en dupliek) 
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– 35 880 (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) 
– 35 871 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de 
verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk 
strafmaximum doodslag)) 

19, 20 en 21 april 2022 (week 16) 
– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12) 
– 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) 
– 35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de 
doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) 
– 35 983 (Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op 
de Nederlandse Sportraad) 
– 35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot 
wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van 
flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)) 
– 35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) 
– 36 014 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele 
suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de 
culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19)) 
– 35 967 (Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 
Westvoorne) 

22 april 2022 t/m 9 mei (week 17 en 18) 
– Meireces 

10, 11 en 12 mei (week 19) 
– Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02) 
– Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03) 
– 35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter 
implementatie van Europese regelgeving over het Europees 
strafregisterinformatiesysteem) 
– 35 868 (Wet digitale overheid) 
– 35 660 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende 
wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de 
invloed van zorgverleners (voortzetting)) 
– 35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met 
de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de 
verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten 
jeugdhulp) 
– 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers) 

17, 18 en 19 mei (week 20) 
– 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot 
wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal 
sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken 
(Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting)) 

24, 25 en 26 mei (week 21) 
– Geen vergadering op 26 mei 2022 (Hemelvaart) 

31 mei, 1 en 2 juni (week 22) 
– 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) 

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23) 
– nader te bepalen 
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14, 15 en 16 juni (week 24) 
– nader te bepalen 

21, 22 en 23 juni (week 25) 
– nader te bepalen 

28, 29 en 30 juni (week 26) 
– 35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) 

5, 6 en 7 juli (week 27) 
– nader te bepalen 

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35) 
– zomerreces 

6, 7 en 8 september (week 36) 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 

Aangemelde onderwerpen, nog 
niet geagendeerd 

– 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) 
– 35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers) 
– 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) 
– 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) 
– 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)) 
– 30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het 
in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of 
rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting) 
– 34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van 
meningsuiting) (voortzetting) 
– 35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) 
– 35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) 
– 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) 
– 34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in 
verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van 
de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpas-
singswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels 
omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen 
(Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) 
– 34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de 
Zondagswet) 
– 34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de 
Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting) 
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– 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) 
– 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) 
– 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) 
– 35 423 (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) 
– 35 523 (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 groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK) 
2. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS) 
3. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK) 
4. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V) 
5. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) 
(Minister-President) 
6. Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Omtzigt) 
(Staatssecretaris VWS, Minister RB, Staatssecretaris Financiën) 
7. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en 
belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, 
Staatssecretaris VWS) 
8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de 
Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën) 
9. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister 
EZK en Minister J&V) 
10. Debat over de gesloten jeugdzorg (Westerveld) (Staatssecretaris VWS) 
11. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
12. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister 
J&V, Minister MZ) 
13. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van 
Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) 
(Minister-President, Minister BuZa) 
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14. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister 
BZK) 
15. Debat over macrodoelmatigheid en arbeidsmarktperspectief voor jongeren 
(El Yassini) (Minister OCW) 
16. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK) 
17. Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen 
(Wassenberg) (Minister LNV) 
18. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK) 
19. Debat over landbouw, klimaat en voedselzekerheid (Van der Plas) 
(Minister LNV, Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie) 
20. Debat over de toename van agressie en geweld tegen 
ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
21. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de 
buitenwereld (Markuszower) (Minister voor Rechtsbescherming) 
22. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds 
(Dassen) (Minister Financiën, Minister EZK) 
23. Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Kröger) (Minister en 
Staatssecretaris J&V) 

Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van 
afvalwaterinjecties door de NAM in Twente (Omtzigt) (Staatssecretaris EZK) 
2. Dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme (Van Baarle) 
(Minister J&V, Minister BZK) 
3 Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen 
(Omtzigt) (Minister VWS) 
4. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van 
Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
5. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg 
(Agema) (Minister VWS) 
6. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting 
(Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 

Wetgevings- en notaoverleggen 

Maandag 4 april van 10.00 tot 
17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 
herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten 

Maandag 11 april van 09.30 tot 
14.30 uur 

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Hoger 
Onderwijs en Wetenschapsbeleid 

Maandag 11 april van 10.00 tot 
20.00 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT 

Maandag 11 april van 14.30 tot 
18.30 uur 

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 
initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde 
aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van 
pandemie, ramp of terreuraanslag» (Kamerstuk 35 766) 

Maandag 23 mei van 14.30 tot 
17.30 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in 
verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) 
(Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden) (Kamerstuk 35 962) 
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Maandag 23 mei van 14.30 tot 
18.00 uur 

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de 
Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake 
rechtsbescherming van burgers in Nederland 

Maandag 13 juni van 14.00 tot 
17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid 
Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter 
verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727) 

Maandag 13 juni van 14.30 tot 
18.30 uur 

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de 
initiatiefnota van het lid Van den Berg over Initiatiefnota van het lid Van den 
Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882) 

Maandag 20 juni van 10.00 tot 
15.00 uur 

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid 

Maandag 20 juni van 11.00 tot 
16.00 uur 

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming voor het 
jaar 2023 

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 
13.00 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de 
jaarverslagen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Maandag 27 juni van 10.00 tot 
17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394) 

Recessen 
Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: 
woensdag 27 april 2022) 

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering) 

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022 

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022 

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 8 mei 2023 (geen vergadering) 

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