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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Verlenging van de termijn gedurende
welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van mili-
taire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (  34932
);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld 2017 (  34950-IX  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van
het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat
van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (  34960-IX  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire
begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (  34903
);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake
Wederopbouw Saba en Sint Eustatius) (  34897  );

- het wetsvoorstel Aanpassing van wetten ter uitvoering
van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016,
L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gege-
vensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening
gegevensbescherming) (  34939  );

- het wetsvoorstel Uitvoering van de Verordening (EU)
nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering
van de nauwere samenwerking op het gebied van de
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de
Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni
2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het
gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het
gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregi-
streerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoerings-
wet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verorde-
ning vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde part-
nerschappen) (  34795  );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van
Veiligheid en Justitie 2017 (  34950-VI  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar
2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (
34960-VI  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de wet van 22 april 1855,
houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoof-
den der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en
aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in
het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van
Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele
moderniseringen (  34871  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Tweede inciden-

tele suppletoire begroting inzake wederopbouw Boven-
windse Eilanden) (  34936  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (  34960-VIII  );

- het wetsvoorstel Voorstel van wet houdende maatrege-
len met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag
wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdu-
rige arbeidsongeschiktheid (  34699  );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (  34950-XV  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (  34960-XV  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de
Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met
de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit
van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren
van de verwerving en het behoud van aanvullende pensi-
oenrechten (PbEU 2014, L 128) (  34933  );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake
beleidsintensiveringen regeerakkoord) (  34888  ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:
De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel
121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat
zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen
Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het
jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat
enveloppe regeerakkoord) (34903), Aanpassing van wetten
ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescher-
ming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet
Algemene verordening gegevensbescherming) (34939) en
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling in verband met de implementatie
van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor
de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de
lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het
behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L
128) (34933) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de SGP wordt conform artikel
121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat
zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel
Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de
Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere
samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het
toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging
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van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogens-
stelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr.
2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van
de nauwere samenwerking op het gebied van de
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partner-
schappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoeringswet Verordening
huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogens-
rechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen)
(34795) te hebben kunnen verenigen.
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