
Agenda* Dinsdag 12 oktober 2004

Opgesteld 7 oktober 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling van het verslag van de commissie voor de Verzoek-
schriften:
Verslag over het adres van T.J. en W. Gleeson te Hoek van Holland
betreffende kwijtschelding van een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2003–2004, nr. XVII-A)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de
Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer
(wetgevingsoverleg nrs. 10 en 13)
(blz. 5993–5998) (93); (6115) (95) (2003–2004)

29 722 Wijziging van de Wet op de Raad van State en de Comptabiliteitswet 2001 in
verband met de rechtspositie van de leden van de Raad van State en de
Algemene Rekenkamer
(blz. 6217) (97) (2003–2004)

II

28 652 Voorstel van wet van de leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven
houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)
(blz. 5282–5297) (82); (5600–5617) (87); (5783–5794) (90); (5906) (91)
(2003–2004)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomsten-
stelsel in de sociale ziektenkostenverzekering alsmede enkele andere
wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)
(blz. 4833–4851) (75); (5175–5188) (80); (5230–5231) (81) (2003–2004)

29 379 Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten,
prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres)
(blz. 5406–5418) (84) (2003–2004)
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27 659 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod
van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)
(blz. 5999–6024, 6030–6044) (93); (6118–6140) (95) (2003–2004)
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