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Vergaderjaar 2012–2013
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Dinsdag 4 juni 2013

Opgesteld 30 mei 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
33 494

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een
grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of
controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens
vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het
gerechtsgebouw
onder voorbehoud

33 422

Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese
Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de
Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen
inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU
L 294)
II debat
Beleidsdebat over de toekomst van het Koninkrijk in brede zin
III debat

33 125
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Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met
het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het
gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in
het totstandkomingsproces van wegtunnels
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 351

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de
voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de
vermelding van het geslacht in de akte van geboorte
2. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

33 519

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse
maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs,
Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)
3. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 510

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel
toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van
Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)
4. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 475

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen
5. Door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:

32 528

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de
bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

33 293

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van
de gronden voor asielverlening
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