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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
32 600

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

32 890

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van
de regeling van de vervolgingsverjaring
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I Hamerstukken

32 014

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer
en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring
Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

33 213

Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het
Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en
psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

33 228 (R1981)

Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het
Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en
psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

33 320

Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van
bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie
richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van
bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken)

33 350

Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van
wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging
AOW-leeftijd)
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II Debat
Debat over het rapport van de POC

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie:
32 768

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het
plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot
wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op
defensie- en veiligheidsgebied)
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 294

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene
Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014
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