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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
33 846

Vaststellen van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

33 846, E

Motie van het lid Gerkens c.s. over het garanderen van de toegang tot de
fysieke bibliotheek
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
1. hamerstukken

33 685

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de
mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van
financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding
financieel-economische criminaliteit)

33 917

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

33 918

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het
terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
2. hamerstukken onder voorbehoud

33 854
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ISSN 0921 - 7371

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te
’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op erfopvolging
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33 904

Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband
met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het
kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder regels inzake bijzondere
spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime
hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod
voor voorzieningen openbaar vervoer

33 951

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Reparatiewet BZK 2014)
3. debat
Algemene Financiële Beschouwingen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:
33 978

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke
bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een
Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)
2. Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor
Koninkrijksrelaties:

33 900

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot
het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 713

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de
invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)
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