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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I
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

33 000 IV

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor
het jaar 2012

33 000 H

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar
2012

33 090 IV

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor
het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
II stemmingen

31 537

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van
de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling
van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

31 537, K

Motie van het lid Noten (PvdA) c.s. over het werkgeversaandeel in
het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van
premiemaximalisatie

31 537, L

Motie van het lid Thissen (GroenLinks) c.s. over de
vertegenwoordiging van de jongere generaties in
pensioenfondsbesturen

32 193

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere
wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de
gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het
toezichtproces
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(onder voorbehoud)
32 154

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet
toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de
voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland
en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg
buitenland)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
30 880

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

32 822

Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die
wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

32 891

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke
organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het
aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
2. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening:

32 376

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG)
nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per
spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69
van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)
3. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

32 843

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie
van de Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en
maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen
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