
Agenda* Dinsdag 30 november 2004

Opgesteld 25 november 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

1. Behandeling van de verslagen van de commissie voor de Verzoek-
schriften:

Verslag over het adres van K.O.M. Mulder te Oudewater betreffende het
handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XIX-A)

Verslag over het adres van A. de Smit te Goes betreffende buitengewone
lasten-aftrek
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XX-A)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 364 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr.
2002/14/EG
(blz. 47–49) (3); (287) (7)

29 514 Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken

29 523 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van
bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)
(blz. 5648–5651) (88); (5702–5703) (89) (2003–2004)

29 607 Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te
Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeen-
schap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds,
over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de
architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen

II (voortzetting)

26 389 Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden
(blz. 3966–3983) (56); (4242) (61) (1999–2000); (1389–1408) (3) (2000–2001)
(Handelingen Eerste Kamer 29 mei 2001)
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III

29 382 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te
Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling
van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale
zekerheid (Verdrag Nr. 118 aangenomen door de Internationale Arbeids-
conferentie in haar zesenveertigste zitting; Trb. 1962, 122 en Trb. 1964, 23)
(blz. 5516) (86) (2003–2004)

IV (gezamenlijke behandeling, voortzetting)

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. 5406–5418) (84) (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

V

28 634 (R 1727) Instelling van een Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet Onderzoeksraad
voor veiligheid)
(wetgevingsoverleg nr. 17)
(blz. 4765–4779, 4826–4827) (83) (5036–5043) (78); (5092–5093) (79)
(2003–2004)

28 635 Wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de
Onderzoeksraad voor veiligheid
(wetgevingsoverleg nr. 17)
(blz. 4765–4779, 4826–4827) (83) (5036–5043) (78); (5093) (79) (2003–2004)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Financiën:

29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

29 678 (o.v.) Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale
onderhoudswet 2004)

29 767 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

29 718 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de
ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van
enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalings-
verplichting bij ziekte 2003

Eerste Kamer, vergaderjaar 2004–2005, Agenda 2


