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Vergaderjaar 2018–2019

Agenda

Dinsdag 12 maart 2019

Opgesteld 7 maart 2019

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.30 UUR
I. Beëdiging van mevrouw C. Teunissen en
mevrouw M. Gout-Van Sinderen
II. Hamerstuk onder voorbehoud
34 958

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen
Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk
der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake
beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te
’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot
wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van
het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van
Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193
Heruitgave en Trb. 2018, 39)
III. Stemmingen

34 650

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging
van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod
om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet
verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

34 940

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen
van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd
met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage
lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale
inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet
aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de
maximale inkomensgrenzen)
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IV. Debat
34 456

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere
bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen
en instellingen te doen vervallen
V. Debat

34 558

Voorstel van wet van de leden Koopmans en Van Helvert houdende regels
voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van
Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:
34 997

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en
hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet
experiment gesloten coffeeshopketen)
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