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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 187

Wijziging van onder meer de wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve
van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs
en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

33 187, F

Motie van het lid Ganzevoort c.s. over de bezuiniging op de kenniscentra voor
beroepsonderwijs
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 126

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling
van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de
Wet collectieve afwikkeling massaschade)

33 295

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht
en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van
de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de
verdachte ten behoeve van het slachtoffer

33 319

Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag
inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie
tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de
Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de
Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de
Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het
Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de
Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse
Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51)
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II debat
33 268

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te
maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen,
wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van
de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere
onderwerpen
III debat incl. eventuele stemmingen

33 367

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging
van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de
ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet
IV debat incl. eventuele stemmingen

33 525

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene
Kinderbijslagwet per 1 juli 2013
V debat incl. eventuele stemmingen

33 538

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
(Wijzigingswet kinderopvang 2013)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:
33 335

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk
verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)
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