
Agenda* Dinsdag 25 november 2003

Opgesteld 20 november 2003

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 991 Wijziging van de Kieswet in verband met het Besluit van de Raad van de
Europese Unie van 25 juni 2002 en 23 september 2002 tot wijziging van de
Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht
aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom (Trb. 2003, 16)
(blz. 1093) (18)

29 200 D Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuur-
versterking voor het jaar 2004
(blz. 493–514) (10); (578–617) (11)

II (voortzetting):

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)

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

29 026 Technische Herstelwet 2003
(blz. 1138–1148) (18)

29 035 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004)

29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de
vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de
facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de
toegevoegde waarde (richtlijn facturering)
(blz. 1148–1155) (18); (1178) (19)

29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen
van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële
implementatie initiatiefwetsvoorstel Hillen)
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29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004)

29 200 G Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2004
(blz. 271) (7); (367) (8); (562–578) (11); (1178) (19)
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