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Vergaderjaar 2016–2017

Agenda

Dinsdag 8 november 2016

Opgesteld 3 november 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemming
32 550

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de
Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in
overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van
werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I Hamerstukken

34 243

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn
2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het
online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief
beheer)

34 528

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

32 317, HA

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van
3 november 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
inzake instemmingsverzoek met de aanvaarding van de toetreding van
Zuid-Korea, Kazachstan en Peru tot het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van
kinderen (HKOV).
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
33 980

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere
wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en
handhaving
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

34 086

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling
van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

34 323

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere
wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet
aanpassing fiscale eenheid)
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