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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

Agenda*

Dinsdag 27 mei 2003

Opgesteld 22 mei 2003
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Stemmingen over:

28 679

Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op
het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen
(Spoedwet wegverbreding)
(wetgevingsoverleg nr. 40)
(blz. 2666–2668) (35)

28 679, EK nr. 128g

Motie-Eversdijk c.s. inzake diverse uitvoeringsaspecten van de Spoedwet
wegverbreding
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

28 227

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers met
betrekking tot de uitkering bij aftreden en het nabestaandenpensioen
(blz. 2784–2785) (36)
II

28 174

Wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector in verband met de
financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitsproductiesector uit de
algemene middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet omwille
van de correctie van enkele tariefbepalingen alsmede in verband met een
tijdelijk verbod van privatisering van netwerkbedrijven
(wetgevingsoverleg nrs. 54 en 55)
III

28 665

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de
milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie
(wetgevingsoverleg nrs. 37 en 38)

1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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28 489

Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector
(blz. 3875–3882 (65); 3966) (66)
2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

28 630

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten
teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen
(blz. 3906–3909, 3967) (66)

28 483

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs
elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband
houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch
bestuurlijk verkeer)
(blz. 3789) (64)

28 636

Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn
motorrijtuigenverzekering
(blz. 3789) (64)

28 059

Wijziging van het wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband
met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
terzake van telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie)
(blz. 3537) (57)
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