
Agenda* Dinsdag 18 januari 2005

Opgesteld 13 januari 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 443 Wijziging van de Kadasterwet, de Invoeringswet Kadasterwet, de
Organisatiewet Kadaster, enige andere wetten en enkele wetboeken in
verband met een verdergaande toepassing van informatie- en communicatie-
technologie bij de aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare
registers voor registergoederen, het houden van die registers en de
verstrekking van inlichtingen daaruit, alsmede in verband met enkele
noodzakelijk gebleken technische aanpassingen en het stellen van aanvul-
lende eisen aan het gebruik van elektronische handtekeningen
(Herzieningswet Kadasterwet I)
(blz. 2161) (33)

28 984 Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet
verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de
instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere
onderwerpen
(blz. 1933–1938) (29); (2054) (31)

29 476 (R 1754) Wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering van een nieuwe
regeling van tuchtrechtspraak voor de zeescheepvaart
(blz. 1938–1942) (29); (2054) (31)

29 519 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de tenuitvoer-
legging van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg
(blz. 2161) (33)

29 712 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de
Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij
grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke
minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen (Implemen-
tatie richtlijn rechtsbijstand)
(blz. 2161) (33)

29 715 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met schrappen
aanvraagprocedure intrasectorale programma’s
(blz. 2161) (33)
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29 753 Wijziging van een aantal bepalingen in de TNO-wet in verband met deregu-
lering en modernisering en ter doorvoering van een aantal technische
wijzigingen alsmede wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek in verband met het tijdstip van vaststelling van
het wetenschapsbudget en het herstel van een beroepsmogelijkheid
(blz. 2161) (33)

29 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005
(wetgevingsoverleg nr. 29)
(blz. 1452–1475) (24); (1577–1597, 1633–1642) (25); (2032–2041) (30);
(2219–2227) (33)

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
(blz. 730–766) (13); (851–897, 905–910) (15)

II (voortzetting behandeling):

Debat met de regering over Grondwetsartikel 137 (TK 29200 VII, nr. 36 en EK
28726, B)

III (behandeling inclusief eventuele stemming):

28 727 Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake
de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de
tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
(blz. 5704) (89) (2003–2004)

IV (gezamenlijke behandeling):

28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betref-
fende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk
verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese
Grondwet
(blz. 1728–1754) (25); (1861–1888, 1892–1909) (27); (1938–1939) (28)
(2003–2004)

29 608 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham tot
wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van
der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het
grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum
Europese Grondwet) in verband met het tijdstip van het referendum
(blz. 21–31) (2); (286) (7)

V

28 171 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europees-
rechtelijke verplichtingen
(blz. 3008–3019) (43); (4480–4485) (68); (4657–4660) (71); (4912) (76)
(2003–2004)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Justitie:

28 946 Vaststelling en invoering van titel 16 (Exploitatie) van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek
(blz. 617) (12)

28 863 Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe
procesrecht
(blz. 851) (15)

29 421 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb)
(blz. 792–806) (14); (953–954) (17)

29 441 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in
verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
(bevoegdheden vorderen gegevens)
(blz. 806–822) (14); (954) (17)

2. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

29 579 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake
arbitrage betreffende de spoorlijn «IJzeren Rijn»; ’s-Gravenhage 22/23 juli
2003
(blz. 1356–1377) (23); (1659–1660) (26)

3. Door de vaste commissies voor
– Financiën
– Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting
2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en
van enige andere wetten (Wet aanpassing fiscale behandeling
vut/prepensioen en introductie levensloopregeling)
(wetgevingsoverleg nr. 54)
(blz. 1713–1736) (27); (1814–1844, 1852–1856) (28)
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