
Agenda* Maandag 13 december 2004
Dinsdag 14 december 2004

Opgesteld 9 december 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 13 december 2004 om 19.30 uur
Dinsdag 14 december 2004 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 251 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van
beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in
belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)
(blz. 49-56) (3); (268) (7)

29 720 Wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met het opnieuw instellen
van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving
(blz. 1205–1210) (20)

29 713 Regels ten aanzien van het veilig laden en lossen van zeeschepen (Wet
laden en lossen zeeschepen)

29 714 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging
door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de
implementatie van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van
een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart
en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208)
(communautair monitoring- en informatiesysteem scheepvaart)

29 726 Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met
de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening

II (gezamenlijke behandeling):

29 767 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

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

29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale
onderhoudswet 2004)
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III

Debat met de regering over Grondwetsartikel 137
(TK 29 200 VII, nr. 36 en EK 28 726, B)

IV (gezamenlijke behandeling):

29 529 Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet
financiering sociale verzekeringen)
(blz. 5665–5684) (88); (5794-5804) (90); (5906) (91)

29 531 Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet
financiering sociale verzekeringen)
(blz. 5665–5684) (88); (5794-5804) (90); (5906-5907) (91)

DIRECT NA DE LUNCHPAUZE OP DINSDAG 14 DECEMBER 2004:

STEMMING OVER:

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)

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

29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en
processen-verbaal)
(blz. 822-826) (14); (954) (17)

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

29 574 Vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor
kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)
(blz. 910-927) (15)

29 677 Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale
Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting
1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring
arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)
(blz. 961-972) (17); (1193) (20)

29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een
financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op
grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van
de financieringssystematiek

29 727 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in
verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk
en inkomen

3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:

29 701 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale
lastenverlichting van € 45,38
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