
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023
 
 

Agenda   

Opgesteld 10 februari 2023
  

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER 

Dinsdag 14 februari 14.00 uur 
Woensdag 15 februari 10.15 uur 
Donderdag 16 februari 10.15 uur 

Aan de orde is: 

1. Vragenuur 

2. Regeling van werkzaamheden 

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 
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 

35 765 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18) 

De Voorzitter: op 31 januari 2023 heeft de Kamer reeds over de artikelen 
en de ingediende amendementen gestemd. 
Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel. 

– wetsvoorstel 

Stemmingen 4. Stemmingen in verband met: 
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) 

35 942 (bijgewerkt t/m amendement nr. 35) 

– artikel I, onderdelen A en Aa 
– amendement Ceder/Van der Staaij (22) over het vrij kunnen belijden en 
beleven van de eigen godsdienst of levensovertuiging (invoegen onderdeel 
Aaa) 
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– gewijzigd amendement Raemakers/Westerveld (21) over het stellen van 
regels over het toekennen van zak- en kleedgeld (invoegen onderdeel Aaa) 
– onderdelen B t/m E 
– gewijzigd amendement Raemakers (20) over het toewijzen van een 
vertrouwenspersoon 
– onderdeel F 
– amendement Westerveld c.s. (32) over het stellen van eisen aan een eigen 
kamer 
– amendement Ceder (23) over het waarborgen van goede faciliteiten voor 
jeugdigen met een kind in een gesloten accommodatie 
– amendement Westerveld c.s. (31) over het opstellen van een 
hulpverleningsplan binnen drie weken 
– onderdeel G 
– amendement Westerveld c.s. (35)over het betrekken van de gekwalificeerde 
gedragswetenschapper 
– amendement Ceder (28)over de mogelijkheid van briefwisseling met een 
college of een gemeenteraad of leden daarvan 
– amendement Westerveld c.s. (30) over het stellen van vrienden in de 
gelegenheid om op bezoek te komen 
– amendement Westerveld c.s. (29,I) over het niet tijdelijk plaatsen in een 
afzonderlijke en af te sluiten ruimte 
– onderdeel H 
– onderdeel I 
– amendement Raemakers (13,I) over de mogelijkheid om een 
schadevergoeding toe te kennen (invoegen onderdeel Ia) 
– amendement Westerveld c.s. (29,II) 
– onderdeel J 
– onderdelen K en L 
– amendement Raemakers (13,II) 
– amendement Westerveld c.s. (33) over het verruimen van de beroepstermijn 
– onderdeel M 
– amendement Westerveld c.s. (34) over vrije toegang tot de 
vertrouwenspersoon 
– amendement Raemakers (9) over het informeren van ouders, voogden en 
gecertificeerde instellingen inzake vrijheidsbeperkende maatregelen 
– onderdeel N 
– onderdeel O 
– artikel I 
– artikelen II t/m V 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet rechtspositie gesloten 
jeugdhulp 

35 942, nr. 24 – de motie-Kwint/Westerveld over het concretiseren van het nee-tenzijprincipe 
bij de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen 

35 942, nr. 25 – de motie-Kwint/Westerveld over alle vormen van leefgeld in de jeugdzorg 
jaarlijks indexeren 

35 942, nr. 26 – de motie-Maeijer over voldoende financiële middelen voor de transitie van 
gesloten naar open plaatsen 

35 942, nr. 27 – de motie-Verkuijlen c.s. over nadere regels over de veiligheid van 
hulpverleners en jeugdigen in gesloten accommodaties 

Stemmingen 6. Stemmingen in verband met: 
36 169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) 

36 169 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25) 

– gewijzigd amendement Klaver c.s. (25,I) over het afschaffen van fiscale 
regelingen (wijzigen opschrift) 
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– amendement Teunissen/Kröger (17,I) over het afschaffen van de 
investeringsaftrek in de Mijnbouwwet (wijzigen opschrift) 
– amendement Kröger c.s. (24,I) over een hogere solidariteitsbijdrage 
(wijzigen opschrift) 

 NB. Indien zowel 25 als 17 en/of 24 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 17,I en/of 24,I. 

– artikel I, onderdeel A 
– gewijzigd amendement Teunissen (14) over Nederland klimaatneutraal in 
2030 

 Indien 14 verworpen: 
 – amendement Koekkoek c.s (19) over het toevoegen van een doel na 2050 
 – amendement Kröger/Thijssen (9) over een bindende 65% doelstelling 

 Indien 14 en 9 verworpen: 
 – amendement Kröger/Thijssen (11) over een bindende 

reductiedoelstelling van 55% 

– amendement Koekkoek/Dassen (20,I) over een wijziging van de 
doelstellingen 

 NB. Indien zowel 9 als 20 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 9 en wordt in 20,I, in het voorgestelde onderdeel a «55%» 
vervangen door «65%». 

 NB. Indien zowel 11 als 20 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering 
gegeven aan 11. 

– amendement Kröger/Thijssen (23) over het toevoegen van het referentiejaar 

 NB. Indien zowel 23 als 9 en/of 20 en/of 11 wordt aangenomen, wordt in de 
teksten van 9 en/of 20 en/of 11 na het vermelde percentage telkens 
opgenomen «ten opzichte van 1990». 

– amendement Thijssen/Kröger (21) over het inzetten op vermindering van 
energiearmoede 
– amendement Koekkoek/Dassen (20,II) 
– amendement Kröger/Thijssen (13) over een reductiedoelstelling voor 
energieverbruik 
– onderdeel B 
– amendement Thijssen/Kröger (18) over de financiële gevolgen voor 
huishoudens per inkomensgroepen (invoegen onderdelen C en D) 
– artikel I 
– gewijzigd amendement Klaver c.s. (25,III) (invoegen artikelen IA t/m IF) 
– amendement Teunissen/Kröger (17,III) (invoegen artikel IA) 
– amendement Kröger c.s. (24,III) (invoegen artikel IA) 
– gewijzigd amendement Klaver c.s. (25,IV) 
– amendement Teunissen/Kröger (17,IV) 
– amendement Kröger c.s. (24,IV) 

 NB. Indien zowel 25 als 17 wordt aangenomen, wordt de door 17,IV 
voorgestelde tekst voor het tweede lid verwerkt in het tweede lid zoals dit 
door 25,IV is komen te luiden. 

– artikel II 
– gewijzigd amendement Klaver c.s. (25,II) 
– amendement Teunissen/Kröger (17,II) 
– amendement Kröger c.s. (24,II) 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 
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Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Klimaatwet 
De Voorzitter: dhr. Dassen verzoekt zijn motie op stuk nr. 31 aan te 
houden. 

36 169, nr. 26 – de motie-Kröger/Thijssen over fossiele bedrijven uitsluiten van subsidies bij 
het gebruik van winsten voor de aankoop van eigen aandelen 

36 169, nr. 27 – de motie-Kröger over alles wat onderliggend is aan beleidsvoorstellen laten 
uitgaan van de doelen in het coalitieakkoord 

36 169, nr. 28 – de motie-Teunissen c.s. over het afschaffen van de indirecte 
kostencompensatie ETS 

36 169, nr. 29 (aangehouden) – de motie-Teunissen c.s. over een doorrekening van een vlaktaks opnemen 
in het ibo klimaat 

36 169, nr. 30 – de motie-Teunissen/Van Raan over een nationaal emissiebudget in lijn met 
de Europese NDC 

36 169, nr. 31 (aangehouden) – de motie-Dassen/Koekkoek over een wettelijke grondslag in het 
Belastingplan 2024 voor heffingen aan bedrijven die onevenredig veel 
profiteren van een crisis 

36 169, nr. 32 – de motie-Boucke/Grinwis over maatregelen om de negatieve klimaatimpact 
van voorstellen te beperken 

36 169, nr. 33 – de motie-Kops over het intrekken van de Klimaatwet 
36 169, nr. 34 – de motie-Thijssen/Kröger over een inventaris van klimaatmaatregelen 

waarvan huishoudens met een laag of normaal inkomen het meest profiteren 
36 169, nr. 35 – de motie-Stoffer over vaststellen wat de CO2-reductiedoelstelling betekent 

voor het beleid alvorens deze bindend te maken 
36 169, nr. 36 – de motie-Stoffer c.s. over onderzoeken hoe een indringender toets op de 

representativiteit van belangenorganisaties binnen artikel 3:305a BW 
gerealiseerd kan worden 

Stemmingen 8. Stemmingen in verband met: 
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 

36 160 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13) 

– artikel I 
– artikel II, onderdeel A 
– amendement Bisschop (10) over het schrappen van de mogelijkheid 
referenda te houden over onderdelen van wetgeving 
– amendement Sneller/Bromet (13,I en II) over het uitzonderen van referenda 
over de goedkeuring van internationale verdragen 
– amendement Van der Graaf/Chris Simons (12,I) over een uitkomstdrempel 
– onderdeel B 
– amendement Van der Graaf c.s. (11) over facultatieve bindende correctieve 
referenda voor provincies en gemeenten 
– amendement Van der Graaf/Chris Simons (12,II) 
– onderdeel C 
– amendement Van der Graaf/Chris Simons (12,III) 
– onderdeel D 
– onderdeel E 
– artikel II 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele 
JBZ-Raad te Stockholm d.d. 25-27 januari 2023 (vreemdelingen- en 
asielonderwerpen) 

32 317, nr. 806 – de motie-Van der Plas over concrete afspraken over het terugnemen van 
onderdanen door Marokko 

32 317, nr. 807 – de motie-Van der Plas over lokale gesprekken over maatregelen om 
asieloverlast in de zomer te voorkomen of te beperken 
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32 317, nr. 808 – de motie-Jasper van Dijk over voor 15 maart komen met een noodplan om 
de tekorten in de vluchtelingenopvang op te lossen 

32 317, nr. 809 – de motie-Kröger/Jasper van Dijk over op korte termijn voorzien in een 
geactualiseerd ambtsbericht over Iran 

32 317, nr. 810 – de motie-Kröger/Piri over de Kamer informeren over de kosten van de 
nareismaatregel die door een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State 
voorkomen hadden kunnen worden 

32 317, nr. 811 – de motie-Kröger/Piri over de uitzonderingsclausule voor humanitaire 
hulpverlening opnemen in nationale strafwetgeving op mensensmokkel 

32 317, nr. 812 – de motie-Eerdmans over concrete targets formuleren voor het terugbrengen 
van de asielinstroom 

32 317, nr. 813 – de motie-Eerdmans over optrekken met de Deense regering inzake het 
verplaatsen van asielopvang en -procedures naar partnerlanden buiten de 
Unie 

32 317, nr. 815 (gewijzigd, was 
nr. 314) 

– de motie-Eerdmans over overgaan op de invoering van grensbewaking 

32 317, nr. 816 – de motie-Stoffer/Bisschop over in EU-verband voorstellen doen voor een 
concrete «wortel en stok»-benadering ten aanzien van instrumentalisering van 
migratie door derde landen 

32 317, nr. 817 – de motie-Markuszower over stoppen met het binnenlaten van asielzoekers 
die parasiteren op onze verzorgingsstaat 

Stemmingen 10. Stemmingen in verband met: 
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) 

35 332 

– artikelen 1 en 2 
– beweegreden 
– wetsvoorstel 

Stemmingen 11. Stemmingen in verband met: 
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 

36 051 

– voorstel 

Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het 
bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het Nederlanderschap terugkrijgt 

29 754, nr. 671 – de motie-Markuszower over Fatima H. na het uitzitten van haar straf zo snel 
mogelijk het land uit zetten 

29 754, nr. 672 – de motie-Van der Plas over het zo veel mogelijk ruimte bieden aan de AIVD, 
immigratiediensten en de NCTV om vrijgekomen terroristen in de gaten te 
houden 

29 754, nr. 673 – de motie-Omtzigt over bevorderen dat in ieder geval leidinggevenden van 
ISIS die in Nederland worden opgepakt, worden vervolgd voor genocide 

29 754, nr. 674 – de motie-Omtzigt/Michon-Derkzen over resolutie 2475 van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa als uitgangspunt hanteren van 
Nederlands beleid 

Stemmingen 13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart 
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31 936, nr. 1030 – de motie-Koerhuis c.s. over vliegmaatschappijen oproepen om de lonen van 
bagage- en passagiersafhandelaars te verhogen in lijn met de loonsverhoging 
van beveiligers 

31 936, nr. 1031 – de motie-Koerhuis c.s. over bij toekomstig groot baanonderhoud 
vermindering van geluidsoverlast zo veel mogelijk borgen 

31 936, nr. 1032 – de motie-Kröger over ook kleine passagiersvliegtuigen onder de regels voor 
slotcoördinatie brengen 

31 936, nr. 1033 – de motie-Kröger over omwonenden van Schiphol niet aan meer 
geluidsoverlast blootstellen dan waar ze tot nu toe mee werden 
geconfronteerd 

31 936, nr. 1034 – de motie-Kröger c.s. over geen natuurvergunning voor Schiphol of Lelystad 
Airport voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze 
bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem 

31 936, nr. 1035 – de motie-Wassenberg/Van Raan over het voorkómen van de inzet van 
reeds aangekochte stikstofrechten voor een natuurvergunning door Schiphol 
Group 

31 936, nr. 1036 – de motie-Wassenberg/Van Raan over op de kortst mogelijke termijn 
grenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen opnemen in alle 
luchthavenbesluiten 

31 936, nr. 1037 – de motie-Wassenberg/Van Raan over bij de handel in stikstofvergunningen 
de betrokken mestproductierechten innemen en doorhalen 

31 936, nr. 1038 – de motie-Boucke/Kröger over voorkomen dat Twente Airport wordt ingezet 
als burgerluchthaven 

31 936, nr. 1039 – de motie-Graus over Twente Airport toekomstbestendig maken en houden 
31 936, nr. 1040 – de motie-Alkaya over in kaart brengen op welke punten Europese en 

internationale regels en afspraken de Nederlandse ambities betreffende de 
omvang van de luchtvaart belemmeren 

14. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland met maximum spreektijden 
van 4 minuten per fractie 

15. Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake 
de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale 
identiteit met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie 

34 951, nr. 8 16. Tweeminutendebat Herstart verkoopproces Intravacc B.V. met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

17. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 19/1) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

18. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD 8/2) met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

26 643, nr. 963 19. Tweeminutendebat Rijksbreed cloudbeleid 2022 met maximum 
spreektijden van 2 minuten per fractie 

35 515 20. Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking 
binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking 
en rechtmatige zorg) 

36 229 21. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met 
de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van 
een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel 
hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor 
ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering 
basisbeurs hoger onderwijs) 
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36 037 22. Voorstel van de leden Paternotte en Bikker tot wijziging van het 
Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken 
van het bedreigen van een persoon (voortzetting) 

36 152 23. Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter uitvoering van Verordening (EU) 
nr. 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken 
(de betekening en kennisgeving van stukken) (herschikking) (PbEU 2020, L 
405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening) 

36 153 24. Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van 
Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de 
lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken 
(bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet 
Bewijsverkrijgingsverordening) 

36 172 25. Tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de 
Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het 
vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder 
baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk 
bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie) 

36 253, nr. 3 26. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de 
Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Abortus is geen misdaad» 

Langetermijnagenda 
21, 22 en 23 februari 2023 (week 8) 
– Tweeminutendebat Kunstmatige Intelligentie (CD 25/1) 
– Tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing (CD 1/2) 
– Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 18/1) 
– Tweeminutendebat Externe Veiligheid (CD 26/1) 
– Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 26/1) 
– Tweeminutendebat Verzameldebat Defensie (CD 26/1) 
– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 1/2) 
– Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2) 
– Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12) 
– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid en wegen (CD 6/12) 
– Tweeminutendebat Zzp (CD 30/06) 
– Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 1/12) 
– Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12) 
– Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 15/12) 
– Tweeminutendebat over Uitvoering motie Van Raan c.s. over 
end-to-endencryptie in stand houden (26 643, nr. 908) 
– Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD 21/12) 
– Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 19/1) 
– Tweeminutendebat Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, 
milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter 
bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(Kamerstuk 29 383, nr. 388) 
– Tweeminutendebat Update «Verzorgingsplaats van de Toekomst» 
(Kamerstuk 31 305, nr. 377) 
– Tweeminutendebat Reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen 
over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van 
amendementen (Kamerstuk 35 869, nr. 28) 
– Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD 2/2) 
– Tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten (CD 2/2) 
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– Tweeminutendebat Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol 
(29 665, nr. 456) 
– Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 08/02) 
– Tweeminutendebat Vermogensverdeling (CD 08/02) 
– 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)) 
– 36 130 (Wet goed verhuurderschap) 
– 35 592 (voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een 
vertrouwenspersoon(voortzetting)) 
– 36 195 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk 
Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor 
zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten)) 

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

7, 8 en 9 maart 2023 (week 10) 
– Tweeminutendebat Landspakketten en hervormingen CAS (CD 25/1) 
– Tweeminutendebat Dierenwelzijn (buiten de veehouderij) (CD 26/1) 
– Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12) 
– Tweeminutendebat Medische Ethiek/Orgaandonatie (CD 02/06) 
– Tweeminutendebat Geurproblematiek (CD 10/11) 
– Tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het 
Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door 
werkgebonden personenmobiliteit (33 118, nr. 234) 
– 35 870 (Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in 
verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning 
van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens 
kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) 
– 36 179 (Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van 
de Beoordelingscommissie dopingzaken) 
– 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)) 
– 36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van 
een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel 
audiovisueel product) 
– 35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) 
– 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)) 
– 36 052 (voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing 
van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren 
(voortzetting)) 
– 36 233 (Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand 
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117)) 
– 36 232 (Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand 
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 
116)) 
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– 36 128 (voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer 
houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere 
fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale 
regelingen) 
– 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de 
evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014) 
– 36 275 (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT) 

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 
– Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een 
onvolledige AOW-opbouw (CD 17/11) 
– 35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 
– 36 154 (Wet herziening bedrag ineens) 
– 35 892 (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing) 

21, 22 en 23 maart 2023 (week 12) 
– Debat over de Europese top van 23 en 24 maart 2023 
– Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 2/2) 
– 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 
(voortzetting)) 
– 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van 
de bepalingen over markt en overheid) 
– 35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) 
– 35 498 (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) 
– 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) 

28, 29 en 30 maart 2023 (week 13) 
– 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)) 
– 35 844 (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) 
– 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) 
– 35 936 (Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten 
(Reparatiewet forensische zorg)) 
– 36 027 (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 (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) 

4, 5 en 6 april 2023 (week 14) 
– 36 197 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en 
de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij 
elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie 
(vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag 
kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)) 
– 36 163 (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende 
dieren) 
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– 36 036 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, 
witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten) 
– 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)) 
– 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) (voortzetting) 

11, 12 en 13 april 2023 (week 15) 
– 35 482 (Wet opheffing verpandingsverboden) 

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) 
– 31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet 
belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies 
van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking 
emissies kolencentrales) 
(re- en dupliek) 
– 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) 
– 35 501 (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) 
– 35 406 (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)) 
– 35 157 (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) 
– 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) 
– 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 Markuszower 
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 
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het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het 
bewegingsonderwijs) (voortzetting) 
– 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)) 

Te agenderen debatten 
1. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) 
(Minister J&V) 
2. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën) 
3. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke 
voorzieningen (Marijnissen) (Minister-President) 
4. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de 
Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (Minister 
J&V, Minister Financiën) 
5. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister Langdurige zorg en 
Sport) 
6. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (Hijink) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
7. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van 
opnames van OMT-vergaderingen (Hijink) (Minister VWS) 
8. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (Minister 
VRO) 
9. Debat over het landbouwakkoord (Tjeerd de Groot) (Minister LNV) 
10. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat 
en Energie) 
11. 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) 
12. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (Minister J&V, 
Staatssecretaris OCW) 
13. Debat over de gevolgen van klimaattransitie en de Amerikaanse inflation 
reduction act voor de verduurzaming en toekomst van de industrie in 
Nederland en Europa (Dassen) (Minister EZK, Minister Klimaat en Energie) 
14. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën) 
15. Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (Minister BuZa, Minister 
BZK) 
16. Debat over de situatie in Iran (Van der Plas) (Minister BuZa) 
17. Debat over het onderzoeksprogramma «Onafhankelijkheid, dekolonisatie, 
geweld en oorlog in Indonesië 1945–1950»(Ellemeet) (Minister-President, 
Minister BuZa) 
18. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (Agema) (Minister VWS) 
19. Debat over oversterfte (Omtzigt) (Minister VWS) 
20. Debat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (Bushoff) 
(Minister VWS) 
21. Debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de 
toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, Staatssecretaris Financiën) 
22. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (Minister BZK) 
23. Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne (Piri) (Minister-President, 
Minister BuZa, Minister Defensie) 
24. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (Minister J&V, 
Minister BZK) 
25. Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek (Minister LNV, Minister 
voor Natuur en Stikstof) 
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26. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de 
beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon 
van een kroongetuige (Sneller) (Minister J&V) 
27. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (Van der Laan) (Minister 
Langdurige Zorg en Sport, Staatssecretaris VWS) 
28. Debat over opnamestops en lange wachttijden op 
spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister 
VWS) 

Te agenderen 
dertigledendebatten/ 
interpellaties 

1. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (Agema) 
(Minister VWS) 
2. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg (Agema) (Minister VWS) 
3. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de 
verpleeghuizen (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport) 
4. Dertigledendebat over het aantal daklozen (Agema) (Staatssecretaris VWS) 
5. 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) 
6. Dertigledendebat over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens 
omdat zij een terrorismerisico zouden vormen (Azarkan) (Minister J&V) 
7. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse 
IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen (Markuszower) (Minister J&V) 
8. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het Ministerie van Algemene 
Zaken (Omtzigt) (Minister-President) 
9. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (Minister J&V, 
Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris BZK) 
10. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van 
migrantengroepen in Nederland (Van Baarle) (Minister SZW) 
11. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële 
problemen komen vanwege de hoge energiekosten (Agema) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
12. Dertigledendebat over het bericht dat het Openbaar Ministerie de NAM 
gaat vervolgen (Omtzigt) (Staatssecretaris EZK) 
13. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen 
over hun studieschuld (Van Baarle) (Minister OCW) 
14. Dertigledendebat over het proces van de totstandkoming van de 
spreidingswet asielzoekers (Kuzu) (Staatssecretaris J&V) 
15. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (Kuzu) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de 
zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (Agema) (Minister VWS) 
17. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (Agema) (Minister 
VWS) 
18. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (Omtzigt) (Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
19. Dertigledendebat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van 
boeren opkoopt (Van der Plas) (Minister Natuur en Stikstof, Minister I&W) 
20. 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) 
21. Dertigledendebat over de rellen in grote steden na de WK-overwinning 
van Marokko (Markuszower) (Minister J&V) 
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22. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de 
overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (Agema) (Minister 
Langdurige Zorg en Sport) 
23. Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de 
rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (Minister 
BuZa) 
24. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB 
(Klaver) (Minister SZW, Minister Financiën) 
25. Dertigledendebat over de wijze waarop de Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd (Van Kent) (Minister 
voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 
26. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de 
Kamer (Omtzigt) (Minister-President) 
27. Dertigledendebat over het bericht dat de voormalig NCTV zorgen over 
geheime moskeeonderzoeken verzweeg (Azarkan) (Minister J&V) 
28. Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd (Mohandis) 
(Staatssecretaris VWS) 
29. Dertigledendebat over de plannen voor een Europese belasting op 
CO_-uitstoot (Kops) (Minister Klimaat en Energie) 
30. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden 
risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) 
(Minister-President, Minister SZW, Staatssecretaris Financiën) 
31. Dertigledendebat over het asielbeleid (Markuszower) (Staatssecretaris 
J&V) 
32. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige 
postcovid-klachten (Van der Plas) (Minister Langdurige Zorg en Sport) 
33. Dertigledendebat over het prijsplafond (Kops) (Minister Klimaat en 
Energie) 
34. Dertigledendebat over de bevolkingsgroei als gevolg van immigratie (Van 
Haga) (Minister-President en Staatssecretaris J&V) 
35. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) 
(Minister Financiën, Minister J&V, Minister VRO) 
36. Dertigledendebat over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Joure (De 
Hoop) (Minister I&W) 
37. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (Agema) (Minister 
Langdurige zorg en Sport) 
38. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro 
op het eigen risico in de zorg (Agema) (Minister VWS) 
39. Dertigledendebat over het bericht dat de helft van gestrafte jongeren de 
door de rechter opgelegde hulp niet krijgt (Mutluer) (Minister RB) 
40. Dertigledendebat over het groeiende risico op natuurbranden (Vestering) 
(Minister Natuur en Stikstof) 
41. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) 
(Staatssecretaris Financiën) 
42. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op 
de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-President, Minister BZK) 
43. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) 
(Minister-President, Staatssecretaris Financiën) 
44. Dertigledendebat over het Nationaal Programma Circulaire Economie (Van 
Esch) (Staatssecretaris I&W) 
45. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (Den Haan) 
(Minister VWS, Minister Langdurige Zorg en Sport) 

Wetgevings- en notaoverleggen 

Maandag 27 maart van 10.00 uur 
tot 16.00 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het onderwerp 
«Water en bodem sturend» 

Maandag 3 april 2023 van 10.00 
tot 13.00 uur 

Van vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het 
lid Van der Werf «Let’s talk about seksueel geweld» (Kamerstuk 36 234) 
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Maandag 3 april 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 17 april van 10.00 uur 
tot 14.30 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en waterstaat over de initiatiefnota 
van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van 
wegwerpmaatschappij naar circulaire economie (Kamerstuk 36 254) 

Maandag 17 april van 13.00 tot 
17.00 uur 

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota Van der 
Lee/Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (Kamerstuk 
36 273) 

Donderdag 25 mei van 13.00 tot 
21.00 uur 

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de 
Europese Unie 2022 

Maandag 5 juni 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) 

Donderdag 15 juni van 10.00 tot 
13.00 uur 

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de 
Jaarverslagen 

Maandag 2 oktober van 13.00 tot 
18.00 uur 

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid 

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

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023 (geen 
avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023, geen vergadering op woensdag 
15 maart 2023 en geen ochtendvergadering op donderdag 16 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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