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Opgesteld 15 mei 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.00 UUR
1. Debat
35 213

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie
van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes
Wajong
2. Herdenking van mevrouw I.Y. Tan
3. Hamerstukken

35 153

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste
zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap
telecommunicatie)

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

35 280

Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet
defensiematerieelbegrotingsfonds)

35 321

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

35 328

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar
laagcalorisch gas van grote afnemers

35 336

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet
educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de
versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van
doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)
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4. Stemming
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)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
35 441

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake
aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de
Covid-19 crisis)
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