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Opgesteld 16 december 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
(inclusief eventuele stemmingen):

I

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)

29 469 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)

29 574 Vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor
kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)
(blz. 910–927) (15); (1349–1351) (23); (1658) (26)

29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak
en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar
school, alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de
Wet op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor
huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet door de gemeente in
stand gehouden scholen
(blz. 1665–1672) (26)

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)

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
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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

II

29 483 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een
no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben
gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat
(blz. 515–550, 600–610) (11); (645, 661, 704–706) (12)

III

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); (1658) (26)

IV

29 513 Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in
verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen
(blz. 5516) (86) (2003–2004)

V

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
(blz. 1278) (22)

VI

29 378 Wijziging van de Luchtvaartwet in verband met wijziging van de heffingen voor
de luchthaven Schiphol
(blz. 1205–1210) (20)

VII

29 822 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden

DIRECT NA DE LUNCHPAUZE:
Stemmingen over:

29 767 en 29 758, D Motie-Thissen c.s. inzake lastenverlichting voor minder draagkrachtigen

29 767 en 29 758, E Motie-Van Driel c.s. inzake een overgangsregeling voor particulieren met een
grijs kenteken
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