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Opgesteld 26 maart 2015

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 694, C

Motie van het lid Schrijver (PvdA) c.s. over een formele status van de OVSE

33 694, D

Motie van het lid Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de intensivering van de
3D-benadering

33 981

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een
heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en
quotum arbeidsbeperkten)

33 981, F

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. over evaluatie van de wet twee jaar na de
inwerkingtreding van quotumheffing
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 970

Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming 201.)

33 993

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie
van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem
van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)
II hamerstuk onder voorbehoud

34 022
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Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele
verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs
(Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so)
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III debat
34 085 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
34 008

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling
in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet
pensioencommunicatie)

34 108

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de
naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de
aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak
schijnconstructies)
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