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A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.45 UUR
1. Stemmingen
32 203

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op
godslastering

32 203, E

Motie van het lid Schrijver c.s. over onderzoek naar een mogelijke aanpassing
van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht

33 416

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare
overheidsfinanciën)

33 540

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het
rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht
schatkistbankieren)

33 653

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet
resolutieheffing 2014)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 472
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Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de
kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende
onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding
van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met
aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het
persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger
onderwijs)
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onder voorbehoud
33 507

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische
reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

33 776 (R2015)

Intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van
enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de
zeegrenzen van het Koninkrijk
II debat

33 243

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met
de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg
III debat

33 157

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering
van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal
onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en
leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)
IV derde termijn debat

33 192

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van
het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband
met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Financiën:
33 752

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2014)

33 753

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2014)

33 754

Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de
toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

33 755

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de
Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages
belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting- en
invorderingsrente)
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2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
33 749

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in
verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen
van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een
lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011,
L 343)

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2013–2014, Agenda

3

