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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

Dinsdag 7 oktober 2008

Opgesteld 2 oktober 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Stemmingen:

30 657

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen
van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk
huisverbod)

30 657, G

Motie van het lid Engels c.s. inzake het voorshands niet indienen van
wetsvoorstellen voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

31 316

Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke
gezondheid)
II (onder voorbehoud)

31 286

Aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het
op 18 maart 1970 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de
verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb.
653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart
1954 te ’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke
rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het
op 17 juli 1905 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke
rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
III

29 353

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het
verkrijgen van gezamenlijk gezag

30 551

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting
van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk
geslacht tezamen
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IV (onder voorbehoud)
31 724

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen
vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke en
transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële
sector
3. Behandeling van de volgende verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften:

LXXII, A

Verslag over het verzoekschrift van E.H. te T. betreffende toepassing van
hardheidsclausule met betrekking tot heffing van overdrachtsbelasting bij de
overdracht van aandelen

LXXIII, A

Verslag over het verzoekschrift van A.S. te R. betreffende belasting
herbeleggingsreserve na verlies regime fiscale beleggingsinstelling

LXXIV, A

Verslag over het verzoekschrift van S.Z. te A. betreffende hardheidsclausule
met betrekking tot heffing van overdrachtsbelasting

LXXV, A

Verslag over het verzoekschrift van L.M. te V. betreffende inbeslagneming van
auto

B. BIJZONDERE PLENAIRE
VERGADERING TER GELEGENHEID
VAN HET 25-JARIG EERSTE
KAMERLIDMAATSCHAP VAN
PROF. DR. IR. E. SCHUURMAN
Om 16.30 uur

C. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

30 895

1. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie:
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van
drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening
(Drinkwaterwet)
2. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

31 278

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de
evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk
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