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Vergaderjaar 2011–2012

Agenda

Maandag 19 december en dinsdag 20 december 2011

Opgesteld 15 december 2011

A. OPENBARE BEHANDELING
Maandag 19 december 2011 om 18.00 uur
Dinsdag 20 december 2011 om 10.15 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I
32 588

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen
en aanvullingen)

32 609 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende
met de incidentele suppletoire begrotingen)

32 786

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten
BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de
geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de
toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de
betrouwbaarheidstoets

32 871

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en
het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten

32 874

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband
met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden
II (inclusief eventuele stemmingen)

32 264
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Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de
kansspelautoriteit
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III (onder voorbehoud) (inclusief eventuele stemmingen)
32 414

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed,
Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman
tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen
(Veteranenwet)
IV (inclusief eventuele stemmingen)

32 701

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars
V (gezamenlijke behandeling) (onder voorbehoud inclusief eventuele
stemmingen)

32 782

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in
verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de
financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank
en de Autoriteit Financiële Markten)

32 787

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn
nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en
2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen,
bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en
het crisisbeheer (PbEU L 302)

32 826

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter
implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel
toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot
wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van
Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)
VI (onder voorbehoud) (inclusief eventuele stemmingen)

32 815

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de
Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de
arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van
uitkeringsgerechtigden
VII (voortzetting) (inclusief eventuele stemmingen)

32 473

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het
milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)
IX stemmingen

33 003

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2012)

33 004

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2012)

33 006

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

33 007

Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen
1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet
uitwerking autobrief)
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33 003/33 004/33 005/33 006/
33 007, H

Motie van het lid Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de
afschaffing van de kindertoeslag in box 3
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