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Vergaderjaar 2012–2013

Agenda

Maandag 17 december en dinsdag 18 december 2012

Opgesteld 13 december 2012

A. OPENBARE BEHANDELING
Aanvang maandag 17 december 2012 om 18.00 uur
Voortgang dinsdag 18 december 2012 om 09.00 uur
1. Stemmingen
30 826

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt houdende een verbod
op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

32 369

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot wijziging van de
Wet verbod pelsdierhouderij

33 076

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot nadere wijziging
van de Wet verbod pelsdierhouderij

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)

33 327

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de
uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

33 327, F

Motie van het lid Elzinga c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen
betreffende de calamiteitenregeling
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 238
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Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de
Financial Action Task Force
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33 357

Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2012)

33 483, A

Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake
EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van
beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614/615)
II debat (incl. eventuele stemmingen)

33 402

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2013)

33 403

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2013)

33 405

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in
verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning
(Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

33 407

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)
III debat (incl. eventuele stemmingen)

33 368

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef
en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen
IV debat (incl. eventuele stemmingen)

33 451

Wijziging van onder meer de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de
rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming
van de arrondissementen Gelderland en Overijssel
V debat (onder voorbehoud)
(incl. eventuele stemmingen)

33 115

Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)
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