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Opgesteld 20 november 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.30 UUR
1. Stemmingen
33 946

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de
Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering
van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van
technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa)

34 000, I

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over de ontwikkeling van een
instrument voor een geïndexeerd beeld van de kwaliteit van welzijn en van de
houdbaarheid van de inrichting van de economie
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken onder voorbehoud

33 912

Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het
aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en
enkele technische aanpassingen

34 040

Instelling van een vast college van advies op het terrein van volksgezondheid
en samenleving (Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving)

34 057 (R2043)

Goedkeuring van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen
Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115)
II hamerstukken

33 692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van
richtlijn 2010/63/EU

33 771

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de
dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie
2013)
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33 988

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

33 991

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent
verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

34 062

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van
richtlijn 2010/63/EU
III debat

33 891

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op
langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
33 972

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing
van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing
financieel toetsingskader)
2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 934

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van
de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een
opkomstdrempel en een horizonbepaling

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)
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