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Vergaderjaar 2015–2016

Agenda

Dinsdag 8 maart 2016

Opgesteld 3 maart 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
33 862

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet
op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet
onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een
doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

33 862, F

Motie van het lid Bruijn (VVD) c.s. over de deugdelijkheidseisen

33 862, G

Motie van het lid Schalk (SGP) c.s. over het onderscheid tussen de
controlerende taak en de stimulerende taak van de Onderwijsinspectie en de
gevolgen daarvan
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

34 098

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw
normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere
wijzigingen

34 233

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van
regels betreffende een Zvw-pgb
II debat
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 799

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie
van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij
geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de
Wegenverkeerswet 1994
2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

34 373

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in
verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering
van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)
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