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Vergaderjaar 2013–2014

Agenda

Dinsdag 11 maart 2014

Opgesteld 6 maart 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
32 015

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband
met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

33 061

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met
de herziening van de maatregelen van kinderbescherming
onder voorbehoud

33 352

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in
verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen
en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met
verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en
veroordeelden
II debat
Debat «Staat van de rechtsstaat»
III debat

33 520
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Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet
handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met
de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de
raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG
en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)
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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:
33 715

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(Aanpassingswet WNT)
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 801

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale
zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere
wetten)
3. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

33 618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het
onderwijs in de Friese taal

33 740

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet
onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte
maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het
invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het
schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het
gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen
4. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 638

Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische
Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het
inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)
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