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Agenda

Dinsdag 15 april 2014

Opgesteld 10 april 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
30 174

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum

30 372

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende regels
inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 438

Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met de
invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren
van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet
is vereist
onder voorbehoud

33 743

Instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en
wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en
innovatie)
II debat
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:
32 271

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de
samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

33 698

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging
van de werkwijze van de huurcommissie

33 798

Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het
handhavingsinstrumentarium
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 611

Wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het
vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
de modernisering van het Arbitragerecht
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