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Agenda

Dinsdag 24 mei 2011

Opgesteld 19 mei 2011

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I
32 424

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering
van de kwaliteit in het taxivervoer
II stemmingen

31 051, C

Motie van het lid Tan c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden voor een
wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele
burgers

31 051, D

Motie van het lid Franken c.s. over criteria in het geval van nieuwe
wetsvoorstellen waarbij van een beperking op het grondrecht van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake is

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

32 474, G

Motie van het lid Koffeman c.s. over de reële toerekening van kosten met
betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van
dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelen

32 474, H

Motie van het lid Slager c.s. over een verbod op het gebruiken van
vangkooien bij de bestrijding van muskusratten
III stemmingen (onder voorbehoud)

32 609 XIII
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Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende
met de incidentele suppletoire begrotingen)
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32 609 XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met
de incidentele suppletoire begrotingen)
IV

31 763

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten
vennootschappen
V

32 134

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen
VI

32 433

Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg
VII (onder voorbehoud)

32 131

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet
uniformering loonbegrip)
VIII voortzetting

31 546

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke
ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure
IX
Aanbieding van het Eindrapport van de Tijdelijke commissie voorbereiding
parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten aan
de Voorzitter van de Eerste Kamer

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken
en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin:
32 211

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden
van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche)
2. Door de vaste commissie voor Justitie:

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

32 169

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de
mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en
geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

32 363

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met
uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een
uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak
kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen
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3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin:
XCII, A

Raming der voor de Eerste Kamer in 2012 benodigde uitgaven, evenals
aanwijzing en raming van de ontvangsten
4. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschapsbeleid:

32 531

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in
verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet
onderwijs

32 618

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd
collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)
5. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

31 412

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota
frequentiebeleid 2005
6. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin:

32 196

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige
technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende
wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in
verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die
bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven

32 261

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot
taakherschikking
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