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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.45 UUR
1. Stemmingen
33 125

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

33 400 IV, V

Motie van het lid Ester c.s. over een structureel actieprogramma ter
verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden

33 400 IV, W

Motie van het lid Quik-Schuijt c.s. over het beperken van de
gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 235

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de
Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie
van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en
2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr.
1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

33 419

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de
nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit
van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die
partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of
de Zwitserse Bondsstaat

33 589

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale
wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake
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beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr.
1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie
vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn)
II debat
Nederlandse Nationale Hervormingsprogramma en het Stabiliteits- en
Convergentieprogramma
III debat
33 341

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en
Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele
leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en
handhaving te verankeren
IV debat

32 839

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
32 203

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op
godslastering
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