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Opgesteld 25 juni 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.45 UUR
1. Debat (incl. eventuele stemmingen)
35 468

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband
met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een
hardheidsregeling, een vangnetbepaling en een grondslag voor een
compensatieregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir)
2. Hamerstukken

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)

35 152

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de
toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

35 252

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere
wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de
positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

35 357

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband
met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing
rekentoets vo)

35 358

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de
Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele
andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957
van het Europees parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
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het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet
herziene detacheringsrichtlijn)
35 392

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering
van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

35 402

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot
confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805
van het Europees parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de
wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU
2018, L 303/1)

35 442

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire
begroting inzake Noodpakket banen en economie)
3. Stemmingen

35 130 (R2119)

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van
Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke
uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking
gevolgen Brexit)

35 173

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op
geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van
kwaliteitsbewaking

35 218

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de
elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

35 300 VI, Y

Motie van het lid Nicolaï c.s. over het slavernijverleden
4. Debat

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)

34 985. B

Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
6 september 2019 ter aanbieding van het ontwerpAanvullingsbesluit natuur
Omgevingswet

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
35 361

Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn
2018/1808 van het Europees parlement en de Raad van 14 november 2018
tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele
mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

35 042

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de
nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming
van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en
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verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen
onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
35 453

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe
dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van
raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en
verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen
onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
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