
Agenda* Dinsdag 12 november 2002

Opgesteld 7 november 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 873 Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de
invoering van eigenrisicodragen door de werkgever (Wet eigenrisicodragen
Ziektewet)
(blz. 3956–3970 (58); 4077 (60) (2001–2002)

28 373 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het
in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede
in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actuali-
sering en harmonisatie financiële toezichtswetten)
(blz. 309) (6)

28 478 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de
afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing
kas zeelieden)
(blz. 569–570) (11)

II (gezamenlijke behandeling, re- en dupliek):

26 089 Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek
(wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 4607–4608) (69) (2000–2001)

26 090 Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcom-
missies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige
overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte
naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
(wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 4607–4608) (69) (2000–2001)

26 932 Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte)
(wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 4608) (69) (2000–2001)
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28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en
van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur)
van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
(blz. 4751) (73) (2001–2002)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

28 259 Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met
Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)
(blz. 309–343 (6); 450–456 (8); 531) (10)

2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

28 401 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van
tabaksproducten (PbEG L 194)
(blz. 343–356 (6); 376) (7)
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