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Vergaderjaar 2013–2014

Agenda

Dinsdag 17 juni 2014

Opgesteld 12 juni 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 162

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere
vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het
regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van
een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

33 715

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(Aanpassingswet WNT)

33 716

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden
budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet
studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en
versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

33 716, G

Motie van het lid Thissen (GroenLinks) c.s. over de gevolgen voor
alleenstaande ouders

33 740

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet
onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte
maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het
invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het
schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het
gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

33 788

Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist
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2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
33 850

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in
verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar
ministerie
(onder voorbehoud)

33 883

Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in
titel 15.13)
II debat

CX, A

Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport
III debat

33 622

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige
andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit
Consument en Markt te houden markttoezicht
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