
Den Haag, 24 januari 2017

                               HERZIENE AGENDA
                               i.v.m. gewijzigde agenda)

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s): SZW i.v.m. agendapunt 1, 2

Activiteit: Procedurevergadering
Datum: dinsdag 7 februari 2017
Tijd: 13.30 - 13.45 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Extra procedurevergadering Financiën (novelle pensioen in eigen beheer) 

(Voortgang) wet- en regelgeving

1. Agendapunt: Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige 
fiscale pensioenmaatregelen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2017
Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale 
pensioenmaatregelen - 34662

Voorstel: Wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling (zie ook de noot).
Noot: Het volledige behandelschema van de novelle is:

• Maandag 23 januari - novelle wordt ingediend bij de Tweede Kamer
• Donderdag 26 januari van 10.00 - 11.00 uur - besloten technische briefing
• Maandag 30 januari om 14.00 uur - inbreng verslag
• Vrijdag 3 februari - nota n.a.v. het verslag
• Dinsdag 7 februari om 13.30 uur - extra procedurevergadering i.v.m. 

aanmelden wetsvoorstel voor plenaire behandeling
• Woensdag 8 februari ochtend - plenaire behandeling
• Donderdag 9 februari aanvang middagvergadering - stemmingen

Volgcommissie(s): SZW

2. Agendapunt: Schriftelijk overleg uitstel stemmingen wetsvoorstel Wet uitfasering 
pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2017
Antwoorden op vragen commissie inzake verzoek aan de Eerste Kamer om 
uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in 
eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstuk 34 555, nr. 
9) - 2017Z00938

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 
(34662).

Volgcommissie(s): SZW



    

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 december 
2016
Verzoek aan de Eerste Kamer om uitstel van de stemmingen over het 
wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale 
pensioenmaatregelen - 34555-9

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 
(34662).

Volgcommissie(s): SZW

Rondvraag

Griffier: R.F. Berck

Activiteitnummer: 2017A00158
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