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Vergaderjaar 2020–2021

Agenda

Maandag 5 oktober 2020

Opgesteld 1 oktober 2020

A. OPENBARE BEHANDELING
Maandag 5 oktober 2020, aanvang 15.30 uur
Dinsdag 6 oktober 2020, anvang 09.00 uur
1. Debat, inclusief (hoofdelijke) stemming (onder voorbehoud)
35 538

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij
de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming
van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19
2. Hamerstukken

35 249

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie
onderhands akkoord)

35 353

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 en de Gemeentewet in verband met
de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van
woonruimte en de aanpak van woonoverlast (Wet toeristische verhuur van
woonruimte)

35 362

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van
de wanbetalersbijdrage (onder voorbehoud)

35 375

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het
wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van
onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit
(onder voorbehoud)

35 382

Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het
Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het
Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (onder
voorbehoud)

ag-ek-2020-10-01
ISSN 0921 - 7371

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2020–2021, Agenda

1

35 390

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april
2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag
inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord
van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (onder voorbehoud)

35 440

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018
en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies
bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de
financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (onder voorbehoud)

35 456

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg
en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde
de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische
onvolkomenheden en omissies te herstellen (onder voorbehoud)

35 478

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire
begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en
vergoeding rouwvervoer) (onder voorbehoud)

35 480

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020
(Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (onder
voorbehoud)

35 545

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en
compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (onder voorbehoud)
3. Gezamenlijke behandeling

35 418

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling
over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 419

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de
Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)
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