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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemming
32 476

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en
Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met
het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke
behandeling
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk

34 010

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet
onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor
onderwijstijd in het voortgezet onderwijs
II debat

33 975

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de
Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)
III gezamenlijk debat

33 966

Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

32 769

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een
Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen
volkshuisvesting)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 662

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere
wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van
maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding
van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij
overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming
persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken
en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)

33 982

Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees parlement en de
Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van
consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013
van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende
onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet
buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)
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