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Opgesteld 15 januari 2021

A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.00 UUR
1. Debat
35 129

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
2. Beëdiging van de heer A.C.M. Raven
3. Hamerstukken

35 463

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees parlement en de
Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten
van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële
transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet
EU-zeehavenverordening)

35 627

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire
begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met
COVID-19)

35 641

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020
(Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche
steunmaatregelen Curaçao en Aruba)

35 650 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

35 650 XV

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
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4. Stemming
35 555, H

Motie van het lid Oomen-Ruijten c.s. over het keuzerecht voor een bedrag
ineens

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:
35 516

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

35 518

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging
huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

35 532

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de
inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 533

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in
verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de
Grondwet
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

35 462

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van
mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

35 521

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire
begroting inzake Urgendamiddelen)
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