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Ingekomen stukken 

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren 
besloten om: 

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen 
plaatsvinden op 15 november 2022: 
Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES 
(bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volks- 
huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en 
de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van 
de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrond- 
slag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetge- 
ving) (36050); 
Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de 
Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te 
stemmen met de voorgenomen medewerking van het 
kabinet aan de toetreding van de Filipijnen en Tunesië bij 
het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (32317, 
NM); 

b. voortzetting van de plenaire behandeling van het vol- 
gende rapport te doen plaatsvinden op 15 november 2022: 
Rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding 
van de toeslagenaffaire (2003-2019) (CXLVIII); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel 
te doen plaatsvinden op 21 november 2022: 
Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot 
tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het 
schrappen van de geborgde zetels voor de categorie 
bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid 
van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel 
en het introduceren van een vaste verdeling van de reste- 
rende geborgde zetels (35608); 

d. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 22 november 2022: 
Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot 
tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het 
schrappen van de geborgde zetels voor de categorie 
bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid 
van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel 
en het introduceren van een vaste verdeling van de reste- 
rende geborgde zetels (35608); 

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoor- 
stel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap te doen plaatsvinden op 22 november 2022: 
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband 
met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het 
openbaar vervoer (36126); 

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel 
te doen plaatsvinden op 20 december 2022: 
Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De 
Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende 
tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als 
non-discriminatiegrond (35741); 

g. de Algemene Europese beschouwingen te doen plaats- 
vinden op 18 april 2023. 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter 

ter zake gedane voorstellen: 

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangenomen wetsvoorstellen: 
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de 
implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betref- 
fende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende 
kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betref- 
fende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van 
procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijt- 
schelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insol- 
ventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn her- 
structurering en insolventie) (36040); 
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband 
met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het 
openbaar vervoer (36126); 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 
(Zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI 
waterstof golf 2 en 3) (36170). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van 
de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake infor- 
matievoorziening over nieuw Commissievoorstel inzake 
producten gemaakt met dwangarbeid (griffienummer 
172246); 
een, van alsvoren, inzake verslag van de Europese Raad 
van 20 en 21 oktober 2022 (griffienummer 172175.01); 
een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse 
Zaken van 17 oktober 2022 (griffienummer 172133.01); 
een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Algemene 
Zaken van 18 oktober 2022 (griffienummer 172099.01); 
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Konink- 
rijksrelaties, inzake oktoberbrief Gemeentefonds over aan- 
vullende maatregelen in verband met gestegen energieprij- 
zen (griffienummer 172237); 
een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, inzake uitvoeringsagenda's Aruba, 
Curaçao en Sint-Maarten Q4, 1 oktober tot 31 december 
2022 (griffienummer 172238); 
een, van de minister van Financiën, inzake onderhandelin- 
gen Europese jaarbegroting 2023 en vijfde aanvullende 
begroting voor 2022 met informatie over de nacalculatie 
(griffienummer 172245); 
een, van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en 
Douane, inzake aanbieding documenten twaalfde Voort- 
gangsrapportage hersteloperatie toeslagen (griffienummer 
170390.15); 
een, van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst, inzake technische briefing conceptwets- 
voorstel Wet minimumbelasting 2024 Pijler 2 (griffienummer 
169763.04); 
een, van alsvoren, inzake terugkoppeling van Inclusive 
Framework-vergadering van 6 en 7 oktober 2022 (griffie- 
nummer 169763.03); 
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een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake 
ontwerp-Wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet 
pleziervaartuigen (griffienummer 172248); 
een, van alsvoren, inzake verslag informele bijeenkomst 
van EU-transportministers te Praag op 20 en 21 oktober 
2022 (griffienummer 172100.02); 
een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
c.s., inzake geannoteerde agenda Milieuraad 24 oktober 
2022 in Luxemburg (griffienummer 172243); 
een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, 
inzake aanbieding toetsingskaders risicoregelingen rijks- 
overheid inzake de introductie van een groen luik onder de 
BMKB (griffienummer 172232); 
een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa- 
liteit, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
diergeneeskundigen in verband met de uitfasering van 
vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke 
ingreep (griffienummer 172231); 
een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen- 
heid, inzake Gemeentenieuws van SZW 2022-6 (griffienum- 
mer 172235); 
een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
inzake afschrift TK-brief beleidsprogramma pandemische 
paraatheid (griffienummer 170150.41); 
een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijzi- 
ging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alco- 
holbesluit (griffienummer 172230). 

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.P., inzake "Het land is vol want er zijn geen hui- 
zen beschikbaar" (griffienummer 172234). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 
Koning; 
een, van I.K., inzake "In de financiële problemen" (griffie- 
nummer 172244). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Financiën; 
een, van F.T., inzake "Issues in Zuidbroekkamp" (griffienum- 
mer 171907.03); 
een, van B.K., inzake "Urgent request regarding family 
reunification" (griffienummer 171907.04). 
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden 
van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad; 
een, van J.L., inzake "UWV-beleid gaat anders dan de 
minister van SZW zegt" (griffienummer 172250). 
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van 
de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen- 
heid. 

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