
Agenda* Maandag 14 juni 2004

Opgesteld 10 juni 2004 Dinsdag 15 juni 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 14 juni 2004 om 17.00 uur

Dinsdag 15 juni 2004 om 09.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 012 Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met
aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de
Koning en de burgemeester en in verband met het tijdelijk verruimen van de
periode gedurende welke ontheffing van het woonplaatsvereiste van de
burgemeester mogelijk is
(blz. 2492–2497 (35); 2605) (37)

II

28 218 Regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen
ten aanzien van onroerende zaken (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken)
(blz. 4751) (73) (2001-2002)

III

28 463 Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere
wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)
(blz. 2189–2224 (31); 2333–2362 (33); 2388–2390) (34)

IV

29 218 Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van
Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige
andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van
burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide
identificatieplicht)
(blz. 2497–2518) (35); (2605-2607) (37)

V

Debat met de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid over het thema Arbeid en Ziekte
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VI (gezamenlijke behandeling)

28 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de wijziging van het
stelsel van de rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen
(blz. 2465–2477 (35); (2604-2605) (37)

29 224 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de
tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
(blz. 2477–2487) (35); (2605) (37)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger

Onderwijs

29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging
omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-
regel

2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 000 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van bestuurs-
rechtelijke handhaving en de daarmee samenhangende bepalingen (Wet
bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet)

29 292 Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband
met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine
werkgevers

29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging
van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek
herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

3. Door de vaste commissie voor Economische Zaken

29 303 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging termijn
waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in de zin
van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998)

29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van
richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L
176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de
aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet
1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht
netbeheer)
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