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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemming
34 251

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de
bestuurskracht van onderwijsinstellingen
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
I hamerstukken

34 009 (R2035)

Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van
beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de
internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale
rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van
het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese
Unie (Rijkssanctiewet)

34 422

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van
brugfinanciering aan de Single Resolution Board)
II debat

34 248

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met
de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen
III debat

34 329
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IV heropening debat (incl. stemmingen)
34 255

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet
verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in
verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde
premieregeling)

34 255, J

Motie van het lid Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het realiseren van variabele
uitkeringen voor deelnemers aan vrijwillige pensioenregelingen bij
pensioenfondsen zonder belemmerende werking van de eis van een
werkgeversbijdrage

34 255, K

Motie van het lid Rinnooij Kan (D66) c.s. over het eenmalig gunnen van een
onbeperkt shoprecht aan pensioengerechtigden die kiezen voor een variabel
vervolg op hun pensioeningangsdatum

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
33 987

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de
omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

34 379

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de
netneutraliteitsverordening
3. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening:

34 425

Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de
conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting
(Wet scheepsuitrusting 2016)
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