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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
33 356

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet
onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten
behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

33 400 IV

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2013
(onder voorbehoud)

33 197

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L 334)
II debat

33 405

Debat naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst
(33 405, H) over de uitvoering van de motie Essers c.s. (33 405, F)
III voortzetting debat

33 186
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
33 453

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van
de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare
studiefinanciering
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

32 512

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel
toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van
bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

33 185

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in
verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente
ontwikkelingen
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