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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
33 335

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

33 575

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn
2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011
houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en
2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in
een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn
financiële conglomeraten I)
onder voorbehoud

33 579

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en
enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door
gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid
bekende zijnde gegevens

33 598

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van
openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs
2. Stemmingen

33 750 VIII, A
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Motie van het lid Van Boxtel c.s. over het in kaart brengen van de gevolgen
van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, Provincie en Gemeente voor de
cultuursector
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 316

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de
enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

33 360

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding
van de gronden voor voorlopige hechtenis
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 553

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van
Koophandel)
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