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Vergaderjaar 2017–2018

Agenda

Maandag 4 december 2017 en dinsdag 5 december 2017

Opgesteld 30 november 2017

A. OPENBARE BEHANDELING
Opgesteld 30 november 2017

Maandag 4 december 2017 aanvang: 18.30 uur
Dinsdag 5 december 2017 aanvang: 09.30 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I Hamerstuk

34 688

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees parlement en
de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde
reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees parlement en de Raad, en tot
intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326)
(Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)
II Hamerstuk onder voorbehoud

34 720

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische
delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de
uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele
bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen
met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk
II Debat (incl. eventuele stemmingen)
Algemene politieke beschouwingen
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Financiën:
34 785

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2018)

34 786

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2018)

34 787

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten
(Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling)

34 788

Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de
introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding
van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele
antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting
(Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)

34 819

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren
van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
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