
Agenda* Dinsdag 17 december 2002

Opgesteld 12 december 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling van:

EK nr. 86 de brief van de Huishoudelijke Commissie inzake ontslagverlening aan de
heer drs. Chr.L. Baljé uit de functie van Griffier der Kamer

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 327** Wijziging van de Wet geluidhinder en de Wet Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (begripsbepaling opvangcentrum)

28 329 (R 1718) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de behandeling van
octrooiaanvragen die zijn ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet
(blz. 1621) (24)

28 349 Invoering in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van de mogelijkheid tot
het doen van een collectieve uitspraak op massaal bezwaar
(wetgevingsoverleg nr. 7) (blz. 1647–1648, 1649) (24)

28 357 Wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring)
(blz. 1621) (24)

28 441 Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot het afschaffen van de
gehaltespelingen van artikel 2
(blz. 1621) (24)

28 501 Wijziging van de Binnenschepenwet teneinde te voorzien in een nadere
omschrijving van het IJsselmeer, in het stellen van voorschriften aan het
vaarbewijs bij beperkte medische geschiktheid en in de invoering van de
plicht de meetbrief ter inzage te geven
(blz. 1621) (24)

28 600 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2003
(blz. 1484–1510 (22); 1565–1606) (23)

28 600 D Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuur-
versterking voor het jaar 2003
(blz. 1484–1510 (22); 1565–1606) (23)
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II

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)

B. OM 16.00 UUR Afscheid van de heer Chr.L. Baljé als Griffier der Kamer
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