5
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter:
Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.
Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan
de agenda van de Kamer:
- Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de
bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35532);
- Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende
tot invoering van behandeling in verenigde vergadering
van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet
(35533);
- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere
wetten (Belastingplan 2021) (35572);
- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere
wetten (Overige fiscale maatregelen 2021) (35573);
- Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen) (35574);
- Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en
de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing
voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie) (35575);
- Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer
(Wet differentiatie overdrachtsbelasting) (35576);
- Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van
de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3) (35577);
- Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met
een lager inkomen) (35578);
- Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven
voor de jaren 2021 en 2022 (35579);
- Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
in verband met het voorkomen van langdurig uitstel van
verliesneming ingevolge de liquidatie- en stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen
(Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling)
(35568);
- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende
nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van
financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) (35514);
- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband
met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde
entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en bevoegdheden
en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150)
en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten
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inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva,
tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan
centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor
collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportageen openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU)
nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet Kapitaalvereisten 2020) (35559);
- Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het
inzetten van het instrument van een bestuurlijke boete om
slotmisbruik op gecoördineerde luchthavens effectief te
kunnen bestraffen (35469).
O, en nog een VAO. Dat was ik bijna vergeten.
- het VAO Raad Algemene Zaken van 10 november 2020,
met als eerste spreker de heer Omtzigt namens het CDA.
Ik stel voor dinsdag 10 november aanstaande ook te stemmen over de ingediende moties bij het wetgevingsoverleg
over emancipatie en het notaoverleg over vuurwerk.
Op verzoek van de fractie van het CDA benoem ik in de
vaste commissie voor Financiën het lid Geurts tot lid in de
bestaande vacature en het lid Terpstra tot plaatsvervangend
lid in plaats van het lid Geurts.
Op verzoek van het lid Ziengs stel ik voor de volgende door
hem ingediende motie opnieuw aan te houden: 29398, nr.
835.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 27625-508; 29398-857; 29296-38; 32813571; 24804-146; 27925-732; 35570-V-6; 21501-02-2208; 27925731; 29521-413; 27925-746; 35570-X-8; 29521-414; 21109246; 21501-02-2207; 2020Z09100; 35570-IV-5; 35570-IV-7;
35570-IV-15; 35422-11; 35420-140; 32647-82; 2020Z04024.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter:
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling
van werkzaamheden.
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