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A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.00 UUR
1. Stemmingen
33 569

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband
met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van
handtekeningen van notarissen

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)

33 847

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk

33 611

Wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het
vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
de modernisering van het Arbitragerecht
II debat

33 344
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Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking
tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld
in de Algemene wet gelijke behandeling
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III debat
33 726

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en
gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale
aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming
specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming
voor arbeidsongeschikten

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
32 382

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de
positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

33 582

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de
bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

33 771

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de
dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie
2013)
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 669

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak
stikstof)
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 849

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter
implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van
kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176)
en ter implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176) (Implementatiewet richtlijn
en verordening kapitaalvereisten)
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