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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

Dinsdag 21 oktober 2008

Opgesteld 16 oktober 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 16.30 uur
1. Stemming over het volgende wetsvoorstel:

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
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

31 337

Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)
II (gezamenlijke behandeling)

30 324

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel)

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

31 340

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van
uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en
Mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele
technische punten

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
29 937

1. Door de vaste commissie voor Justitie:
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met
enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van
rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de
binnenstage
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2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin:
30 859

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in
de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en
met wonen
3. Door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

31 038

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering
van bestaand gebruik en enkele andere zaken
4. Door de vaste commissie voor Financiën:

31 459

Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
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