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Vergaderjaar 2016–2017

Agenda

Dinsdag 18 april 2017

Opgesteld 13 april 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk
34 640 (R2081)

Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol
van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid
(Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)
II hamerstukken (onder voorbehoud)

34 523

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen
huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van
eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen
huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

34 633

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale
stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

34 635

Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU
van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot
vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de
verkiezingen voor het Europees parlement ten behoeve van de burgers van
de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU
2013, L 26)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
34 165
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Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet
teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten
coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)
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34 471

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van
het speelcasinoregime
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 596

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en
enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met
betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

34 597

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor
kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het
aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet
innovatie en kwaliteit kinderopvang)
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