
Agenda* Dinsdag 23 november 2004

Opgesteld 18 november 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 244 Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de
effectiviteit van surséance van betaling en faillissement
(wetgevingsoverleg nr. 18)
(blz. 5703–5704) (89) (2003–2004)

29 615 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (implementatie richtlijn nr. 2003/93/EG en aanpassing in verband
met verordening (EG) nr. 1798/2003)

II

Algemene financiële beschouwingen

III

(gezamenlijke behandeling in eerste termijn):
(voortzetting op 30 november 2004)

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)

Bij deze behandeling wordt de Ontwerp AmvB restitutie HOZ ex artikel I,
onderdeel L, artikel 11 betrokken
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Justitie:

28 167 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het concurrentiebeding
(blz. 3509–3526) (53); (4870–4879) (75) (2003–2004); (31–39) (2); 287) (7)

27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel
214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal
artikelen in enkele sociale zekerheidswetten
(blz. 428) (9)

29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te
vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)
(blz. 501–512) (10)

2. Door de vaste commissie voor Milieu:

29 422 Wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging (uitvoering EG-richtlijn
nationale emissieplafonds)

3. Door de vaste commissie voor Financiën:

29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere
wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken)
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