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Vergaderjaar 2018–2019

Agenda

Dinsdag 4 december 2018

Opgesteld 29 november 2018

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Hamerstukken
34 235 (R2053)

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen
Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

34 813

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel
toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het
Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende
betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen
2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337)
(Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

35 011

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische
openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de
opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten
uitgebrachte stemmen

35 012

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en
centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het
buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren
2. Hamerstuk onder voorbehoud

34 987

ag-ek-2018-11-29
ISSN 0921 - 7371

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het
herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2018–2019, Agenda

1

3. Debat
34 761

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet
griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van
Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de
rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam
4. Debat

34 763

Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)
5. Behandeling van de volgende verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften:

CXXXII, A

Verslag over het verzoekschrift van M.K.K. te B., betreffende afwijzing verzoek
om kwijtschelding belastingschuld

CXXXII, B

Verslag over het verzoekschrift van S.B.V. te U., betreffende een klacht over
de belastingdienst

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving:
34 675

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende
producten)
2. door de vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

35 004

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de
vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)
3. door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (ONDER
VOORBEHOUD):

35 016

Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het
Europees parlement
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