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Dinsdag 31 mei 2016

Opgesteld 26 mei 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen (onder voorbehoud)
34 255

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet
verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in
verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde
premieregeling)

34 255, J

Motie van het lid Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het realiseren van variabele
uitkeringen voor deelnemers aan vrijwillige pensioenregelingen bij
pensioenfondsen zonder belemmerende werking van de eis van een
werkgeversbijdrage

34 255, K

Motie van het lid Rinnooij Kan (D66) c.s. over het eenmalig gunnen van een
onbeperkt shoprecht aan pensioengerechtigden die kiezen voor een variabel
vervolg op hun pensioeningangsdatum
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
I hamerstukken

34 336

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet
financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met
verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

34 408

Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in
verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees
parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de
detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)
II debat
Beleidsdebat over internationale veiligheidsstrategie
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:
34 403

Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het
werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van
vergunninghouders
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