
Agenda* Dinsdag 7 december 2004

Opgesteld 2 december 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over:

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)

28 994 en 29 379, EK-I Motie van het lid Schouw c.s. inzake een evaluatiekader voor invoering van
Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s)

29 030 Wijziging van de Mediawet met het oog op verbetering van de openheid en
continuïteit van de landelijke publieke omroep

29 749 Wijziging van de wet van ... tot wijziging van de Mediawet met het oog op de
verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke
omroep, teneinde aan die wijzigingswet een tijdelijk karakter te geven

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)

29 382, EK-A Motie van het lid Platvoet c.s. inzake de definiëring van Roma en Sinti als
nationale minderheid

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 639 Wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het
bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig
bestuursorgaan
(blz. 3286–3312) (45) (3336–3339) (46) (2001–2002)
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29 464 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met definiëring
consumentenprijsindex
(blz. 1278) (2004–2005)

29 545 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot het verlenen van
ontheffingen in bepaalde gevallen door de Dienst Wegverkeer en enkele
technische wijzigingen
(1278) (22)

29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere
wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken)
(blz. 781–790) (14); (1193) (20)

29 749 Wijziging van de wet van ... tot wijziging van de Mediawet met het oog op de
verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke
omroep, teneinde aan die wijzigingswet een tijdelijk karakter te geven

29 755 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (implementatie richtlijn nr. 2004/56/EG)

29 812 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake inhouding en
terugbetaling cursusgeld

29 836 Extra verlenging van de gemeenschappelijke regelingen die krachtens de
Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen

II

28 804 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en
de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr.
2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de
uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)
(blz. 2547–2566) (36) (2607) (37) (2003–2004)

III

29 031 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr.
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor
het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van
ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de
inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de conse-
quentie van de opvang van deze personen (PbEG L 212)

IV

29 291 Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel
en mensenhandel
(blz. 5384–5405) (84) (5704) (89)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

Colleges van Staat:

28 331 Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een
aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

28 614 Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek
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