
Agenda* Dinsdag 1 maart 2005

Opgesteld 24 februari 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 802 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met een verbod op
het ter beschikking stellen van vergunningbewijzen aan derden
(blz. 2789) (43)

28 987 Wijziging van de Leegstandwet (verlenging duur vergunning voor verhuur van
woonruimte in leegstaande woningen en gebouwen)
(blz. 2556–2562) (38); (2841) (44)

29 566 Wijziging van de Huisvestingswet (wijziging bepalingen met betrekking tot de
huisvesting van verblijfsgerechtigden)
(blz. 2789) (43)

29 748 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
(oplossen van enige knelpunten)
(blz. 1813–1814) (28)

II

28 874 Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiële
zekerheidsovereenkomsten
(blz. 4573–4580) (70); (4663) (71) (2003–2004)

III

28 221 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling
van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of
gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)
(blz. 5170–5182) (89); (5199–5208) (90) (2002–2003); (5301–5308) (82);
(5644–5648) (88); (5899) (91) (2003–2004)
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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:

29 532 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere
wetten met het oog op de instelling van plusregio’s (Wijzigingswet Wgr-plus)
(blz. 2085–2105) (32); (2499–2500) (37)

27 008 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de
afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke
regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende
wijzigingen
(blz. 2085–2105) (32); (2500) (37)

2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie
van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)
(wetgevingsoverleg nr. 25)
(blz. 2291–2332, 2336–2365) (35)

29 763 Regels van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve
van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
(wetgevingsoverleg nr. 25)
(blz. 2291–2332, 2336–2365) (35)

3. Door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger
Onderwijs:

29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het
gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten en
op het gebied van heffing van collegegeld (Experimentenwet vooropleidings-
eisen, selectie en collegegeldheffing)
(wetgevingsoverleg nr. 11)
(blz. 2844) (44)

4. Door de vaste commissie voor Justitie:

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)

5. 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)

6. 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)
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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)

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)
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