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33 847 Wijziging van de Wet verlaging 
maximumopbouw- en premiepercentages 
pensioen en maximering pensioengevend 
inkomen en het Belastingplan 2014 

33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, 
de Wet op de loonbelasting 1964, de 
Pensioenwet, de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling en de Invoerings- en 
aanpassingswet Pensioenwet in verband met de 
aanpassing van het fiscale kader voor 
oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging 
maximumopbouw- en premiepercentages 
pensioen en maximering pensioengevend 
inkomen) 
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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat de behandeling van de novelle van de Wet verlaging 
maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioen-
gevend inkomen (33 847) sterk is vergemakkelijkt door de bereidheid van 
de regering om de Kamer een geconsolideerde tekst te verstrekken waarin 
de voorgestelde wijzigingen van het betreffende wetsvoorstel zijn 
verwerkt afgezet tegen de oorspronkelijke wettekst; 

van mening, dat een dergelijk geconsolideerde tekst in geval van novelles 
de snelheid en kwaliteit van de wetsbehandeling ten goede komt; 

van mening, dat een dergelijke geconsolideerde tekst evenzeer nuttig is 
voor belanghebbenden die met de (effecten van de) wetgeving van doen 
hebben; 

verzoekt de regering bij toekomstige wetgevingstrajecten wijzigingen ten 
gevolgen van novelles standaard in een geconsolideerde wettekst op te 
nemen waarmee de met de novelle gepaard gaande wijzigingen ten 
opzicht van het aanvankelijk ingediende wetsvoorstel inzichtelijk worden 
gemaakt; 

1 De letter J heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 847.
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verzoekt de regering te bevorderen dat in de toekomst adequate voorzie-
ningen worden getroffen om wetswijzigingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke wettekst alsook eventuele novelles voor alle belangheb-
benden inzichtelijk te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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