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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
33 112

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet
2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

CIX, A

Raming der voor de Eerste Kamer in 2015 benodigde uitgaven, evenals
aanwijzing en raming van de ontvangsten

33 619

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende
vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over
beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een
kwaliteitsregister
II debat

33 258

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers,
Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders
(Wet Huis voor klokkenluiders)
III debat

33 569

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband
met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van
handtekeningen van notarissen
IV gezamenlijk debat

33 610
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Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting
1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing
van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging
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maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen)
33 847

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening:
33 781

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht
motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor
landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid
(T-rijbewijs)
2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 788

Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist
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