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Vergaderjaar 2018–2019

Herziene agenda

Dinsdag 19 maart 2019

Opgesteld 14 maart 2019

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.00 UUR
I. Hamerstukken
34 608

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve
actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

35 148

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)
II. Stemmingen

34 456, I

Motie van het lid Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijze van de
andere landen binnen het Koninkrijk

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

34 456, J

Motie van het lid Andriessen c.s. over overleg met de regering van Sint
Maarten om de concordantie te bevorderen

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)
III. Debat

35 084
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Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met
de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
(Verzamelwet Brexit)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
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)
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

35 006

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen
van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties
ter handhaving van die wet
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