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Vergaderjaar 2019–2020

Agenda

Dinsdag 3 maart 2020

Opgesteld 27 februari 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Herdenking van de heer H. Hofstede
2. Hamerstukken
34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de
invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

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

35 047 (R2108)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische
identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het
basisregister reisdocumenten

35 065

Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet
ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers
(Wijzigingswet meldkamers)

35 310

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en
het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het
hoger onderwijs
3. Hamerstuk (onder voorbehoud)

35 282, C
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Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling
advisering van de Raad van State over het voorstel Wet Taal en
toegankelijkheid
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4. Debat
35 133

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in
de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht,
regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en,
met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere
aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom
Omgevingswet)

35 133, C

Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
21 oktober 2019 ter aanbieding van ontwerpAanvullingsbesluit grondeigendom
Omgevingswet

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:
34 491

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de
verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van
commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 170

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in
verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen
worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor
de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of
verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)
2. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

35 102

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en
enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van
administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie
van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend
onderwijs)
3. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving:

35 188

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie
van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en
kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend
bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten
tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
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