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OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Beëdiging van twee nieuwe Kamerleden
2. Stemmingen
31 929

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

32 845

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven
tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van
openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente
Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet
aanbestedingsvrijheid OV grote steden)

33 207

Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping
van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving
en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en
sanctiebeleid SZW-wetgeving)
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk

32 007

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het
onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw
bekostigde scholen
II gezamenlijk debat

32 812
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Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de
kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
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33 106

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de
organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het
basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet
onderwijs en beroepsonderwijs
III debat onder voorbehoud
(incl. eventuele stemmingen1)

33 241

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 061

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met
de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

33 171

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in
verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

33 320

Implementatie van de richtlijn betreffende bepaald aspecten van
bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie
richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van
bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken)

1

De commissie heeft geadviseerd onmiddellijk na afloop van het debat te stemmen. De Voorzitter zal hier, gehoord het College van Senioren, nog
een beslissing over nemen.
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