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Vergaderjaar 2021–2022

Agenda

Dinsdag 5 oktober 2021

Opgesteld 30 september 2021

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
Herdenking van mevrouw M.J. Bemelmans-Videc
1. Hamerstukken
35 400

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij
een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met
wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend
(beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

35 755

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw
Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale
geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar

35 818

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni
2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone
en energiezuinige wegvoertuigen
2. Stemmingen

35 328 / 35 112, Z

Motie van het lid Rombouts c.s. over een deugdelijk systeem van
informatiehuishouding van de overheid

33 328

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de
toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

35 112

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel
van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de
toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
(Wijzigingswet Woo)

35 328 / 35 112, Y

Motie van het lid Van der Linden over een hoge ranking op de GRI-index
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3. Behandeling
35 613

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere
wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald
ouderschapsverlof)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35 606

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke
inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc
tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag
(Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)
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