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Vergaderjaar 2015–2016

Agenda

Dinsdag 29 september 2015

Opgesteld 24 september 2015

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 965

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de
implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de
Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
(PbEU 2012, L 343/32)

34 031

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van
het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

34 031, G

Motie van het lid Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor
leraren die onderwijs geven in een vreemde taal

34 031, H

Motie van het lid Nooren (PvdA) c.s. inzake het voorkomen van negatieve
effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg van de
introductie van meertalige onderwijs in het basisonderwijs

34 031, I

Motie van het lid Pijlman (D66) c.s. inzake een integrale visie op het gebruik
van het Engels in het onderwijs

34 073

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering
kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde
leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

34 148
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Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de
werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare
registers te verbeteren
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34 176

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn
2013/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen,
tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en de Raad
en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad
(PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)
II hamerstukken onder voorbehoud

33 839

Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie
ondergrond)

33 955 (R2032)

Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en
schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao)

34 084

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU)
nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties
in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU)
nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en
incidenten in de burgerluchtvaart

34 141 (R2047)

Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke
en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het
Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)

34 142

Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie
Nagoya Protocol)
III debat

32 402

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van
klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
34 067

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen
bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de
slachtofferzorg

34 068

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige
andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële
inrichting
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

34 208

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter
implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor
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het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de
Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG,
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU)
nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees parlement en de Raad
(PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU)
nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot
vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de
afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een
gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014,
L 225) (Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen)
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