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A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.30 UUR
35 223

34 991

1. Debat incl. eventuele stemmingen (onder voorbehoud)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964,
de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling
stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen
loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van
de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)
2. Hamerstukken onder voorbehoud
Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband
met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of
gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam
Rules)

35 003

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader
regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van
het depositogarantiestelsel

35 117

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het
terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

35 160

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en
de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude
die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

35 175

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van
de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland
en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de
mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

35 196

Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van
het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
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3. Verkiezing Voorzitter
4. Procedure verkiezing 1e en 2e Ondervoorzitters

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:
35 080

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de
herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen
(herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)
2. Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor
Onderwijs, Cultuur en Onderwijs:

35 089

35 110

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de
rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs
3. Door de vaste commissie voor Financiën:
Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van
belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale
arbitrage)
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