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A. OPENBARE BEHANDELING
Om 10.15 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I (onder voorbehoud)
32 586

Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting
huurcommissie)

32 835

Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te
hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter
uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van
scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet
verzekering zeeschepen)

32 863

Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en
Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 201.)

32 870

Wijziging van Boek 1 BW tot aanpassing van artikel 97 en reparatie van
enkele technische onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de
totstandkoming van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van
goederen)

32 875

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
II

32 431
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Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen
Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen
de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek
Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)
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2. Stemming:
32 581

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met
aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname
van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees
en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere
wetten 2011)
3. Behandeling:

XCVII, A

Verslag over het verzoekschrift van S. te B., betreffende beslaglegging voor
belastingschuld op eigendom van derde
4. Algemene Politieke Beschouwingen over:

33 000

Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin:
31 832

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek,
de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en
indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie:

31 571

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte
voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten
3. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

31 452

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in
verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige
implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

32 022

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van
het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van
alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie
van de administratieve lasten
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