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Vergaderjaar 2014–2015

Agenda

Dinsdag 6 mei 2014

Opgesteld 1 mei 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 877, D

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over de Nederlandse inspanning dat
alle EU-lidstaten een substantiële bijdrage gaan leveren aan de opvang van
Syrische vluchtelingen
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het
onderwijs in de Friese taal

33 663

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en
budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

33 855

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen
burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische
aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor
alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet
II debat

33 360
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Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding
van de gronden voor voorlopige hechtenis
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 697

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in
verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende
overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen)
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33 716

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden
budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet
studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en
versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)
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