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Dinsdag 8 oktober 2013

Opgesteld 3 oktober 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.00 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
33 427

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in
de Engelse taal

33 599

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn
2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale
distributieketen belanden
onder voorbehoud

33 329

Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting
van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad
van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende
de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten
II stemmingen

32 002

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in
verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de
exclusieve economische zone
III gezamenlijk debat

33 610

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting
1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing
van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging
maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen)

33 672

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet
pensioenaanvullingsregelingen)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
30 538

Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband
met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke
rechtspersonen en hun leidinggevers
2. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 637

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale
verzamelwet 2013)
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