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Vergaderjaar 2015–2016

Agenda

Dinsdag 12 april 2016

Opgesteld 7 april 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.00 UUR
1. Stemming
34 082

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het
spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging
van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de
mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk onder voorbehoud

34 238

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de
jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de
handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg
II gezamenlijk debat

33 992 (R2034)

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York
tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

33 990

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)
III debat incl. eventuele stemming (onder voorbehoud)

34 373
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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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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
34 336

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet
financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met
verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

34 345

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de
strafmaxima voor mensensmokkel
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