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Vergaderjaar 2010–2011

Agenda

Dinsdag 17 mei 2011

Opgesteld 12 mei 2011

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I
32 137

Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het
Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk
Wetboek)

32 339

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel
toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april
2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

32 613

Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

32 723

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van
de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt
verleend
Onder voorbehoud

32 365 (R1912)

Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen
Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141)

32 609 V

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele
suppletoire begrotingen)
II stemmingen

31 389

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan
gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

31 389, I

Motie van het lid Koffeman c.s. over intrinsieke waarde
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31 389, J

Motie van het lid Koffeman c.s. over opvang in beslag genomen dieren

31 389, K

Motie van het lid Koffeman c.s. over doden van dieren

31 389, L

Motie van het lid Koffeman c.s. over evaluatie GWWD

31 389, M

Motie van het lid Koffeman c.s. over invulling uitvoeringsregelgeving

31 389, N

Motie van het lid Koffeman c.s. over nationale wetgeving

31 389, O

Motie van het lid Koffeman c.s. over toetsing lijst voor productie te houden
dieren

31 389, P

Motie van het lid Benedictus c.s. over de inzet van animal cops

32 195

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet
veiligheidsregio’s
Onder voorbehoud

32 021

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke
indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere
wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de
rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht
inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering
rechterlijke organisatie)

32 562

Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de
Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van
vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen
III
Beleidsdebat over «De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en
-uitwisseling»
IV

32 474

Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet
van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de
inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht
ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door
muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire
waterkeringen van de waterschappen
V

32 465

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens
ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en
de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en
verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Justitie:
31 714

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd
partnerschap

32 015

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband
met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

32 250

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van
die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en
wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
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