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A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Stemmingen over:

27 214 Wijziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aantal
leden van provinciale staten en gedeputeerde staten
(blz. 5332–5337) (84); (5380) (85) (2000–2001)

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)

29 760, F De motie-Leijnse c.s. inzake de zorgvuldige voorbereiding van de ingangs-
datum van de maatregelen van VUT- en prepensioen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening en voor Milieu:

29 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2005
(wetgevingsoverleg nr. 93)
(blz. 1949–1970) (29); (1986–2032) (30); (2405–2406) (36)

2. Door de vaste commissie voor Milieu:

28 767 Wijziging van de Wet milieubeheer (Registratie gegevens externe veiligheid
inrichtingen, transportroutes en buisleidingen)
(blz. 2145–2147) (32); (2248) (34)

29 285 Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
(blz. 2147–2153) (32); (2248–2249) (34)

29 462 Wijziging van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband
met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen
(blz. 2137–2144) (32); (2248) (34)
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29 766 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten
behoeve van de invoering van een systeem van handel in emissierechten met
het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden (handel in
NOx-emissierechten)
(blz. 2154–2159) (32); (2249) (34)

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

28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met
het tot stand brengen van een recht op langdurig zorgverlof en het
aanbrengen van enkele verbeteringen
(blz. 661–676) (12); (1973–1985) (30); (2246–2247) (34)

29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een
gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het
arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen
(blz. 2423–2429) (36); (2520) (37)
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