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Wonen 

Q1 

Kamerbrief RLI rapport over corporatiesector 

Startersbrief (inclusief handreiking verkoopoplossingen) 

Kamerbrief volkshuisvesting Caribisch Nederland 

Kamerbrief over hoofdlijnen van een wet eerlijk koopproces  

Kamerbrief beantwoording schriftelijk verslag huurverlaging 2023 

Kamerbrief over de internationale vergelijking van gebruik praktijktesten op het gebied van 
woningmarktdiscriminatie 
 
Kamerbrief beter benutten van bestaande voorraad, waaronder hospitaverhuur  
 
Kamerbrief evaluatie wooncoöperaties  

Kamerbrief effecten van migratie op de volkshuisvesting 

Kamerbrief inzake splitsing Vestia / (kapitaal) WSW + het externe rapport voor wat betreft de 
kapitaaltoereikendheid van WSW 
 
Kamerbrief Arbeidsmigranten + Jaarverslag (lead bij SZW) 

Wetsvoorstel Huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden  

Wetsvoorstel Hervorming huurtoeslag  
 
Wetsvoorstel wijziging Woningwet voor grondslag verwerking BSN door woningcorporaties t.b.v. 
de inkomenstoets  
Start nahang Wijziging besluit woningbouwimpuls inzake betaalbare koop 

Start voorhang wijziging BTIV Saneringskader 

Q2 

Kamerbrief uitkomsten Platform hypotheken; starters en ouderen 

Verzamelbrief Huurcommissie met enkele evaluaties 

Kamerbrief met informatie over de IBW 2023 

Kamerbrief actualisatie doorrekening en investeringscapaciteit (IBW) corporaties, monitoring 
prestatieafspraken 
Kamerbrief uitwerking projectsteun corporaties 

Voortgangsrapportage programma Betaalbaar wonen 

Voortgangsrapportage programma Een thuis voor iedereen 

Voortgangsrapportage programma Wonen en zorg voor ouderen 

Q3 

Start voorhang modernisering WWSO (Besluit huurprijzen woonruimte) 



Planningsoverzicht voor de vaste commissie Binnenlandse Zaken 2023 

2  
  

Wetsvoorstel dat de regulering van het middensegment en het dwingend maken van het WWS 
regelt  
Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting 

Q4 

Staat van de Volkshuisvesting  

Wetsvoorstel over gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties  

  
Woningbouw 

Q1 

Kamerbrief Contouren volkshuisvestingsfonds 
 
Plan van aanpak versnellen processen en procedures 
 
Kamerbrief aanpak vakantieparken 
 
Woondeals (inclusief motie De Groot inzake buitenstedelijk bouwen)  
 
Consumentenbescherming bij gemeentelijke erfpacht 

 
Grondbeleid en onderzoek ACM marktmacht grondeigenaren  
Kamerbrief ontwikkeling (grootschalige) woningbouwlocaties  
 
Q2 

Voortgangsrapportage programma Woningbouw 
 
Uitkomsten 5de tranche woningbouwimpuls 
 
Q3  

Tweede tranche volkshuisvestingsfonds 

Q4  

- 

 
Bouwen en Energie  

Q1 

Kamerbrief Reikwijdte normering hybride warmtepompen  
 
Kamerbrief structurele opschaling en industrialisatie van de bouw irt besluitvorming 
groeifondsaanvraag, DigiAkkoord en oprichting TKI Bouw&Techniek 
Kamerbrief ondersteuning gemeenten en oprichting NPLW 

Kamerbief over inrichting schrapsessies (hoe regelgeving de verduurzaming in de weg staat 
verminderen) 
Kamerbrief aanpak energiearmoede met daarin priortering isolatie en opschaling fixteams o.a. 
n.a.v. moties van het lid Boulakjar (prioritering) en Thijssen en Bromet (fixteams) 
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Kamerbief over de landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving 
en verkenning groennorm door WUR en PBL. De landelijke maatlat is een uitwerking van de 
Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving. 
 
Kamerbrief vaststellen uniforme administratievoorschriften (UAV2023) i.c. aansprakelijkheid 
aannemers bij bouwprojecten in lijn met Wkb. 
 
Kamerbrief voortgang aanpak funderingsproblematiek 

Kamerbrief ‘Lange Termijn Renovatie Strategie’-rapportage die we als verplichting vanuit de 
EPBD 
Indiening wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW; wellicht begin Q2). 
Inwerkingtreding 1 januari of uiterlijk 1 juli 2024 
 
Q2 

Kamerbrief voortgang programma verduurzaming gebouwde omgeving (één jaar PVGO) 
 
Kamerbrief met concreet voorstel over wetswijziging t.b.v. vereenvoudigen besluitvorming over 
verduurzamen van VvEs 
 
Kamerbrief inzake conclusies EPBD IV, EED, REDIII en planning wetgeving 
 
Kamerbrief over multifunctioneel (regen)watergebruik (motie Bromet) 
 
Kamerbrief over voorkeursvolgorde zon ism R&L, ‘zonneladder’, w.o. zon op dak 
 
Kamerbrief over de koelbehoefte, mede n.a.v. motie-Van Esch/Bromet (kijken naar natuurlijke 
oplossingen) en oplevering kennisagenda Koude door TNO en Deltares 
 
Besluitvorming over definitieve EPBD IV 
 
Start voorhang wijziging Bbl tav diverse onderwerpen (vervallen maatwerk BENG/MPG, 
brandveiligheid gevels, loden leidingen, doorvalbeveiliging, gebruikseisen vluchtroutes 
woongebouwen) 
 
Q3  

Kamerbrief met beleidsconclusies circulair bouwen (aanscherpen en verbreden mpg, introductie 
CO2-eis, voortgang biobased bouwen) en planning wetgeving (voor zomerreces) 
 
Kamerbrief monumenten (gewijzigde motie Van Haga) met daarin het door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed opgeleverde afwegingskader (voor zomerreces) 
 
Voortgangsbrief Verduurzaming Utiliteitsbouw 

Start voorhang besluit instrumenten gemeentelijke warmtetransitie; voorhang zal starten zodra 
TK heeft ingestemd met de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Inwerkingtreding 
1 januari of uiterlijk 1 juli 2024. 
 
Q4  

Kamerbrief voortgang Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving 
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Leefbaarheid en Veiligheid 

Q1 

Beleidsreactie naar aanleiding van landelijke evaluatie selectieve woningtoewijzing (Wbmgp) 

Q2 

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 

Q3  

-  

Q4 

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 

  
Ruimte en Leefomgeving 

Q1 

Voortgangsbrief inwerkingtreding Omgevingswet en Voorhang Koninklijk Besluit 

Kamerbrief beleidslijn en afweegkader grote bedrijfsvestigingen (GRIP) 

Kamerbrief Kabinetsreactie op de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie en het Rli advies ‘Geef 
richting, maak ruimte’ 
 
Kamerbrief actualisering van grondbeleid 

Kamerbrief reactie op motie Bouchallikh en Geurts m.b.t. groennorm 

Voortgangsbrief Mooi NL/belang van ruimtelijke kwaliteit in regie op de RO 

Q2 

Kamerbrief informeren terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Nationale 
Omgevingsvisie) 
 
Kamerbrief reactie op 2e evaluatie wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag) 

Kamerbrief met uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 

Start nahang definitieve AMvB hyperscale datacentra 

Kamerbrief over Ladder voor duurzame verstedelijking 

Q3  

Aanpassing Kadasterwet: Amvb inzake gecombineerd gebruik data 
 
Q4 

Kamerbrief ontwerp Nationale Omgevingsvisie 

Voortgangsbrief Programma NOVEX 

Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond  
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Wetsvoorstel tot wijziging Wet Basisregistratie Ondergrond i.v.m. toevoegen drinkwaterbedrijven 
als bronhouders 

 
Democratie en Openbaar Bestuur  

Q1  

Nota n.a.v. verslag Wet programmatuur verkiezingsuitslagen  

Voorhang experimentenbesluit nieuwe stembiljetten  

Hoofdlijnennotitie n.a.v. advies Kiesraad kandidaatstellingsprocedure  

Wetsvoorstel epidemieafdeling Kieswet  

Brief versterking decentrale volksvertegenwoordigingen  

Kamerbrief over Regio Deals (4e tranche en voortgangsrapportage)  

Kamerbrief over stand van zaken (en doorontwikkeling) Agenda Stad  

Actieagenda Sterk Bestuur  

Staat van het Bestuur  

Reactie Voorlichting RvS  

Wet digitaal vergaderen (o.v.v. advies van RvS)  

Kamerbrief over samenhangend integriteitsbeleid 

Kamerbrief over weerbaar bestuur 

Kamerbrief over kabinetsstandpunt op het onderzoeksrapport lobbyregister 

Q2 

Wetsvoorstel Met een stem meer keus 

Kamerbrief toegankelijkheid EP-verkiezingen Caribische landen 

Kamerbrief over de voortgang van de adviescommissie versterken weerbaarheid democratische 
rechtsorde  
Kamerbrief over opvolging kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege 
dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'  
 
Kamerbrief aanstelling vertrouwenspersoon bewindspersonen 

Verslag financieel toezicht  

Kamerbrief Regio Deals/openstellen kader 5e tranche  

Stand van zaken herijking provinciefonds (1e helft 2023)  

Meicirculaire GF en PF 

Kamerbrief over de inzet op het versterken en beschermen van de democratische rechtsorde, 
waaronder de relatie tussen desinformatie en maatschappelijke onrust 
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Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen 
van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
Q3  

Evaluatiebrief verkiezingen 15 maart 2023 (PS/WS, CN, kiescolleges) 

Kamerbrief over geschilbeslechting verkiezingsproces  

Wetsvoorstel kwaliteitsbevordering verkiezingsproces (uitbreiding taken en bevoegdheden 
Kiesraad)  
Wet op de politieke partijen  

Kamerbrief Regio’s aan de grens 

Septembercirculaire GF en PF 

Q4  

Wetsvoorstel aanscherping strafbaarstelling ronselen volmachtstemmen en aanpassing 
kiesdrempel bij restzetelverdeling bij enkele verkiezingen 
 
Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen 

Decembercirculaire GF en PF  

Kamerbrief Integraal overzicht financiën gemeenten 

Wetsvoorstel tot aanpassing van de Awb om deze meer mensgericht te maken 

Voortgangsbrief desinformatie 

  
Grondwet en Mensenrechten 

Q1  

Kabinetsreactie commissie Fokkens 

Brief Grondrechten in het digitale tijdperk 
 
Reactie op aanbevelingen aan Nederland VN Universal Periodic Review 

Brief over uitkomsten onderzoeken aanpak discriminatie (inrichting en organisatie ADV’s, stand 
van discriminatie bij gemeenten, meldingsproces) 
 
Nader rapport Wijziging Awgb en WvSr vermelding seksuele gerichtheid en toevoegen 
discriminatie transgender en intersekse personen aan WvSr 
 
Brief stand van zaken gelijke behandelingswetgeving Caribisch Nederland 
 
Kabinetsreactie op rapport POC eerste Kamer naar effectiviteit antidiscriminatiewetgeving 
 
Nader rapport verandering van de Grondwet strekkende tot invoering van de bevoegdheid van 
de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen of terug te zenden 
 
Nader rapport over de benoeming Hoge Raad 
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Q2 

Multiagencyrapportage aantal meldingen discriminatie  

Kabinetsreactie op rapport Parlementaire Onderzoekscommissie Eerste Kamer naar effectiviteit 
antidiscriminatiewetgeving 
 
Brief actualiteiten 175 jaar Grondwet 1848 

Q3  

- 

Q4  

Evaluatie College voor de Rechten van de Mens 
 
Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 
 

  
 Rijksdiensten en de publieke sector 

Q1  

Kamerbrief over inclusief en/of objectief werven en selecteren n.a.v. coalitieakkoord (anoniem 
solliciteren), toezegging minister in brief bij rapport NCDR (maatregelen in voorbereiding om te 
experimenteren met methoden gericht op inclusief werven en selecteren) en recent aangenomen 
motie Azarkan (wat doet overheid om werven en selecteren objectiever te maken) 

Kamerbrief eerste Staat van de uitvoering 

Kamerbrief inzake stand van zaken ontwikkeling actuele visie organisatie en besturing (centrale) 
overheid 

Kamerbrief voortgang WAU 

Voortgangsbrief preventiebeleid en campagne veilig werk- en meldklimaat 

Plan van aanpak ondersteuning (fonds) klokkenluiders 

Kabinetsreactie initiatiefnota Omtzigt inzake onafhankelijkheid rijksinspecties 

Kamerbrief (n.a.v. onderzoek BZ) over extra maatregelen om institutioneel racisme te 
voorkomen en of en hoe nader onderzoek binnen de rijksdienst hiernaar wordt gedaan 

Voortgangsbrief MVOI 
 

Voortgangsbrief GCMK 
 

Q2 

Kamerbrief Evaluatie pilot Weerbaarheidsscan 
 
Informatie over onderzoek naar de uitvoeringslasten bij de bevoegde autoriteiten m.b.t. de 
additionele kosten naar aanleiding van de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn 
 
Kamerbrief resultaten van het onderzoek naar de verschillende opties bij de instelling van een 
fonds voor klokkenluiders, en welke keuzes daarbij de voorkeur genieten (de rechtsvorm, de 
wijze van financiering en de criteria voor de toekenning van een uitkering) 
 



Planningsoverzicht voor de vaste commissie Binnenlandse Zaken 2023 

8  
  

T.a.v. de aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders: de stand van zaken van lopende 
acties en schets van de tijdlijnen die daarbij horen (motie Strolenberg)  
 
Voorstellen te doen voor hoe de financiering van het fonds eruit komt te zien, waarbij eventuele 
sancties, verplichte bijdragen en vrijwillige bijdragen tot de mogelijkheden behoren (motie Van 
Dijk/Dekker-Abdulaziz) 
  
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk  
 
Kamerbrief over uitvoering van toegankelijkheidsvoorwaarden van aanbestedingstrajecten 
 
Q3 

Voortgangsbrief preventiebeleid en campagne veilig werk- en meldklimaat 

Kamerbrief (jaarlijks) voortgang van de Werkagenda’s Banenafspraak van de overheidssectoren  

Kamerbrief voortgang Kaderwet rijksinspecties 

Kamerbrief stand van zaken spreiding rijkswerkgelegenheid 

Q4 

WNT-jaarrapportage (beleidsontwikkeling en s.v.z. toezichtonderzoeken) 

Kamerbrief inzake (whitepaper) nieuwe sturingsfilosofie 

Kamerbrief nieuwe masterplannen voor de rijkskantoorhuisvesting (vijfjaarlijkse actualisatie) 

  

Rijksvastgoed en renovatie Binnenhof  

Q1 

Kamerbrief inzake uitbreiding takenpakket Rijksvastgoedbedrijf  

Q2 

9e Voortgangsrapportage Binnenhof 

Q3 

-  

Q4 

10e Voortgangsrapportage Binnenhof 

   

Inlichtingen en Veiligheid  

 Q1  

Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017 

Q2 

Nota van wijziging op Tijdelijke wet operaties AIVD en MIVD tegen landen met een offensief 
cyberprogramma 
 
Rapportage op grond van artikel 167 van de Wiv 2017 over het functioneren van de diensten  
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Openbaar jaarverslag 2022 

Q3  

Wetsvoorstel herziening Wvo  

Q4 

Open jaarplanbrief  

  

Open Overheid 

Q1  

Aanbieding werkprogramma Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding 2023 

Q2 

Kamerbrief Reactie op rechtsvergelijkend onderzoek en uitkomsten vergelijking verdrag van 
Tromsø en bijzondere openbaarmakingsregimes  
 
Meerjarenplan Woo (incl. onderliggende MJP’s van Rijk en koepels)  

Reactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake de 
archivering van chatberichten bewindspersonen 
 
Q3  

Kamerbrief met de resultaten over de Woo-pilots en invoeringstoets Woo  

Actieplan Open Overheid (i.h.k.v. het Open Government Partnership) 

Q4 

Resultaten onderzoek effecten openbaarheid op samenleving en ambtelijke dienst  

 
Kennis, Internationaal, EU en Macro-
economie 

Q1 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving 

Q2 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving 

Q3 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving 

Q4 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving 

 


