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A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.15 UUR
1. Stemmingen
25 087, H

Motie van het lid De Boer (GL) c.s. over het waarborgen van de belangen van
burgers van ontwikkelingslanden en van de handhaving van internationale
mensenrechtenstandaarden

33 638

Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische
Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het
inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)

33 718

Goedkeuring van het op 31 mei 2013 te Beijing tot stand gekomen Verdrag
tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van
de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar
het inkomen (Trb. 2013, 104)

33 818

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het
ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van
verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet,
het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere
werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en
zekerheid)

33 818, F

Motie van het lid Backer (D66) c.s. over het monitoren van de werking van de
wet
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2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken o.v.
33 856

Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in
verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch
courant

33 923

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband
met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele
aard
II hervatting debat

33 162

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere
vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het
regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van
een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie
III debat

33 716

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden
budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet
studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en
versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)
IV debat

33 740

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet
onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte
maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het
invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het
schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het
gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen
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