
Agenda* Dinsdag 28 oktober 2003

Opgesteld 23 oktober 2003

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemmingen over:

28 870, F Motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om toekenning van een langdurig-
heidstoeslag na drie jaar mogelijk te maken

28 870, G Motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om de vrijstellingsregeling te
verruimen voor alleenstaande ouders

28 870, H Motie-De Rijk c.s. inzake verruiming van de langdurigheidstoeslag voor
mensen waarbij de inkomsten lager waren dan de vrijstelling

28 870, I Motie-De Rijk c.s. inzake verruiming van de vrijstellingsregeling

28 870, J Motie-De Rijk c.s. inzake de efficiencymaatregel

29 200, B Motie-De Wolff c.s. inzake tijdige indiening van wetsvoorstellen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (voortzetting behandeling):

26 824 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk
Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden
(blz. 2946–2954, 2956–2964, 2997) (36) (2000–2001)

II

27 792 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
in verband met een verhoging van de strafmaat bij structurele vormen van
discriminatie
(blz. 3906) (66) (2002–2003)

III

28 267 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van
het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
(blz. 3905–3906) (66) (2002–2003)
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IV

28 476 Wijziging van de Mediawet met het oog op noodzakelijke verbeteringen van
de wet en de uitvoering daarvan
(blz. 3537) (57) (2002–2003)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Cultuur:

28 639 Wijziging van de Mediawet (het vervallen van de verspreidingsbeperking voor
de programma’s van lokale en regionale omroepinstellingen, wijziging van de
doorgifteplicht via omroepnetwerken van de programma’s van lokale
omroepinstellingen, alsmede wijziging van bepalingen inzake programma-
raden)
(wetgevingsoverleg nr. 9)
(blz. 5262) (92) ( 2002–2003)

28 847 Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met een
verlaging van het maximale aantal leden van de Raad voor cultuur en een
verhoging van het maximale aantal leden van commissies van die Raad
(blz. 226) (6)

2. Door de vaste commissie voor Onderwijs:

28 762 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs
1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in
het primair en voortgezet onderwijs
(wetgevingsoverleg nr. 20)
(blz. 5250–5260) (91) (2002–2003); (178) (4)

3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:

29 200 II Vaststelling van de begrotingsstaat van de Hoge Colleges van Staat, Kabinet
der Koningin, Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het
Kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) voor het jaar 2004
(blz. 488) (10)
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