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Vergaderjaar 2011–2012

Agenda

Dinsdag 3 april 2012

Opgesteld 29 maart 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk
33 045

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de
draagkracht
(hamerstuk onder voorbehoud)

33 008

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel
van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de
maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
II debat
Algemene Europese Beschouwingen 2012
III debat

33 024

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van
een vermogenstoets

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie:
32 814
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Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van
richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)
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2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
31 929

Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet
aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

32 872

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband
met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die
arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het
verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens
over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet
registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

32 895

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet
op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn
2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november
2008 betreffende uitzendarbeid)
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