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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

Dinsdag 28 oktober 2008

Opgesteld 23 oktober 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 10.15 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

29 833

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een
nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

30 896

Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met
vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen)

31 240

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders
om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van
derdenbeslag
II (onder voorbehoud)

31 118

Goedkeuring van twee op 12 februari 2004 te Parijs tot stand gekomen
Protocollen houdende wijziging onderscheidenlijk van het Verdrag van Parijs
van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie en van het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot
aanvulling van het Verdrag van Parijs, beide verdragen zoals gewijzigd bij
Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij Protocol van 16 november
1982

31 119

Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het
Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli
1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en
ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van
Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 29 juli 1960
inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

31 360

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere
wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie
van decentrale overheden

31 503

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de
aanwijzing van de nevenvestigingsplaatsen Wageningen, Gorinchem,
Winschoten, Groenlo en Oude IJsselstreek als nevenzittingsplaats
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III
30 844

Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van
invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen
op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht)

31 249

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van
bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het
verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op
verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen
IV (onder voorbehoud)

31 392

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

31 317

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor
de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn

1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin:
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en
bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

31 419

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere
modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin:

30 696

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Agenda

2

