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Vergaderjaar 2020–2021

Agenda

Dinsdag 13 oktober 2020

Opgesteld 8 oktober 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Hamerstukken
35 540

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging
verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen
voor medeoverheden)

35 549

Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met
het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikelen 33 en
34 van die wet (onder voorbehoud)

35 550

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van
de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges
(Amicus curiae en kruisbenoemingen) (onder voorbehoud)
2. Stemmingen

35 418

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling
over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 418, F

Motie van het lid Van Hattem c.s. over een meervoudige nationaliteit van
leden van een kiescollege

35 419

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de
Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

34 562

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning
van Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)
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3. Debat
35 170

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in
verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen
worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor
de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of
verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
35 374

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van
fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot
medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van
opzet of grove schuld

35 542

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire
begroting inzake steun- en herstelpakket)
2. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving:

35 426

Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds)
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