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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
32 640

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (Hoofdelijke stemming)

32 640, G

Motie van het lid Backer (D66) c.s. inzake vaststelling van een herzien
beoordelingskader door de Inspectie van het Onderwijs

33 019

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

33 019, E

Motie van het lid Nagel (50PLUS) c.s. inzake gelijkstelling van het
omroeplidmaatschap voor 65 plussers en jongeren
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 036

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de
implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het
versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van
28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd
tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

33 216 (R1980)

Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen
Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van
passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110)

33 217

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het
Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage
over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110),
en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement
en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van
vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131)
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33 282

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en
telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening
II debat

33 175

Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en
Oostflakkee
III debat

32 574

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van
visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen
van deze en enige andere wetten
IV gezamenlijk debat

33 220

Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot
wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten
die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143)

33 221

Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen
Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het
Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland,
de Helleense Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom
Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk,
de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en
de Republiek Finland (Trb. 2012, 28)

33 215

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 176

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het
spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 212

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van een
bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het
incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de
gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de
kinderopvangtoeslag
3. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(onder voorbehoud):

33 208

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn
2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van
de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te
maken

33 288

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013
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4. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
33 145

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het
onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het
sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het
studiefinancieringsstelsel
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