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Vergaderjaar 2016–2017

Agenda

Dinsdag 7 februari 2017

Opgesteld 2 februari 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
34 356 (R2064)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

34 356, H

Motie van het lid Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte
ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit

34 359

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen
aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die
voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake
het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik
ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding)

34 358 (R2065)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten
vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is
opgelegd
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

34 446

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het
vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na
overeenstemming met de ouders

34 470

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische
sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde
kruidenproducten
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II hamerstukken onder voorbehoud
34 435

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels
van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en
besloten vennootschappen

34 507

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige
andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de
registratie en het toezicht

34 525

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in
verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het
geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen
III debat

34 246

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging
van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde
levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen
te bekostigen
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