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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen controversieelverklaring:
33 086

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de
versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
2. Stemmingen

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 (HOOFDELIJK)

31 571, F

Motie van het lid Schrijver (PvdA) c.s over de verbetering van het
dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slacht

31 571, G

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over de verbetering van het
dierenwelzijn in de periode voorafgaand aan de slacht

31 571, H

Motie van het lid Vliegenthart (SP) over het dierenwelzijn in grootschalige
industriële vleesproductie
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

32 821

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in
een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de
mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)
II

33 019
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Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van
de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting
Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard
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III
32 640

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties
IV

33 129

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Financiën:
33 121

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)
2. Door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (onder
voorbehoud):

33 086

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de
versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
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