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Vergaderjaar 2016–2017

Agenda

Dinsdag 14 februari 2017

Opgesteld 9 februari 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
34 246

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging
van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde
levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen
te bekostigen

34 246, C

Motie van het lid Bikker (CU) c.s. over een overbruggingsregeling
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

34 475 IX

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015

34 599

Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld
2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)
II debat

34 158 (R2048)

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van
de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
III debat

34 458

ag-ek-2017-02-09
ISSN 0921 - 7371

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs
in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
34 253

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de
positie van de curator (Wet versterking positie curator)
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 489

Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging
van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake
sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en
op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen
Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te
Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van
toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op
30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op
30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en
Trb. 2016, 101)
3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

34 568

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een
vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds
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