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Vergaderjaar 2019–2020

Agenda

Dinsdag 12 november 2019

Opgesteld 7 november 2019

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Hamerstuk onder voorbehoud
35 258 (R2130)

Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging
van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
(Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)
2. Derde termijn Kamer en regering (inclusief stemmingen)

35 300

Algemene Politieke Beschouwingen

35 300, F

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande
subsidies voor houtgestookte biomassacentrales

35 300, M

Motie van het lid Gerbrandy (OSF) C.S. over de verhuurdersheffing
3. Stemmingen

34 956

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de
Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de
quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing
niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

34 956, G

Motie van het lid Kox (SP) c.s. over onderzoek naar een goede infrastructuur
voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

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)

35 180

Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen
Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de
Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)
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4. Debat
35 123

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en
ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissies voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur,
Waterstaat en Omgeving:
34 985

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de
overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet
(Aanvullingswet natuur Omgevingswet)
2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de
invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)
3. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

35 050

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek
van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en
bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod
(Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)
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