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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 058

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten
BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor
de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met
betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële
ondernemingen die staatssteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking
DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)

32 022, G

Motie van het lid Meurs (PvdA) c.s. inzake verhoging wettelijke leeftijdsgrens
van 16 tot 18 jaar voor verkoop en bezit van zwak alcoholische dranken
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

31 906

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging
van de subsidies

32 872

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband
met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die
arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het
verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens
over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet
registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)
II

31 040
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Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen
van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
32 450

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het
oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over
nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad
(Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 885

Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese
Unie van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van
wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot
vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op
tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van kaderbesluit
2008/947/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008
inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op
vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op
proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen (PbEU L 337) en van
kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van
26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit
2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en
kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van
personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van
wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die
niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (Wet wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke
sancties)

32 887

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van het recht van enquête
2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin:

32 600

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de
publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)
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