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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
33 622

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige
andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit
Consument en Markt te houden markttoezicht

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)

33 716, G

Motie van het lid Thissen (GroenLinks) c.s. over de gevolgen voor
alleenstaande ouders
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 742

Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband
met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette
tenuitvoerlegging

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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(onder voorbehoud)
33 906 (R2030)

Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen
wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de
voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van
afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4)
(Trb. 2011, 72)

33 907

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op
30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op
7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het
Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge
van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in
Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)
II gezamenlijk debat

33 161

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere
wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen
met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet
Participatiewet)

33 801

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale
zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere
wetten)
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