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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

Agenda*

Dinsdag 2 november 2004

Opgesteld 28 oktober 2004
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

29 249

Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden
door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
(blz. 5654–5665) (88); (5706) (89) (2003–2004)

29 419

Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen
binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

29 631

Uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor
het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende
Gemeenschapsmodellen)
(blz. 6353) (100) (2003–2004)

29 710

Verlenging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming
(blz. 428) (9)
II

29 381

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
29 469

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de
invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming
(wetgevingsoverleg nr. 5 (2003–2004))
(blz. 5775–5783) (90); (5905–5906) (91) (2003–2004)

1. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
Regels met betrekking tot het verstrekken van een brede doeluitkering aan
provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van
een integraal verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer)
(blz. 15) (2)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
29 298

Uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie
van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol werknemers bij
de Europese vennootschap)
(blz. 6353–6365) (100) (2003–2004); (283) (7)

29 364

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr.
2002/14/EG
(blz. 47–49) (3); (287) (7)
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

28 998

Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de
modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en
richtlijn 2001/108/EG van 21 januari 2002
(blz. 6220–6226) (97) (2003–2004); (282) (7)

29 507

Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)
(blz. 6288–6306) (98); (6384–6397) (100) (2004–2005); (285) (7)
4. Door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

29 656 (R 1764)

Goedkeuring van het op 3 november 2001 te Rome totstandgekomen
Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en
landbouw, met bijlagen (Trb. 2002, 134)
(blz. 85) (4)
5. Door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger
Onderwijs:

28 925

Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering
bachelor-masterstructuur)
(blz. 431–446) (9); (474) (10)

29 250

Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met
de evaluatie van die wet
6. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

29 721

Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de wet
van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr.
2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en
sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152)
(blz. 428) (9)
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