
Agenda* Dinsdag 5 april 2005

Opgesteld 31 maart 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemmingen over:

EK XXI-A de motie-Meindertsma c.s. inzake EU-beleid en consequenties daarvan ten
aanzien van ruimtelijke ordening in Nederland

EK XXI-B de motie-Meindertsma c.s. inzake een breed draagvlak en participatie-
mogelijkheden voor burgers en NGO’s op het gebied van ontwikkelings-
planologie

EK-XXI-C de motie-Lemstra c.s. inzake lange termijninvesteringsstrategieën op het
gebied van ruimtelijk-economisch beleid in Nederland

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 489 Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector
(blz. 3875–3882) (65); (3966) (66)

28 856 Wijziging van de Mediawet in verband met een nieuwe financieringsstructuur
voor de regionale publieke omroep
(blz. 2089–2102) (30)

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

29 413 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige
andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken
(blz. 1813–1814) (28)

29 619 Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling budget,
wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeen-
telijke afstemming en enkele andere wijzigingen
(blz. 3467–3472) (53)

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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29 851 Intrekking van de Absintwet 1909 (Stb. 402)

29 860 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en van de Faillissementswet
in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 april 2001 betreffende de
sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L 125)

29 880 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake experimenten op
het gebied van kwalificaties en opleidingen

29 931 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet
zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

II

28 808 Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten
behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid (PbEG L 327 (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water)
(wetgevingsoverleg nr. 21)
(blz. 5899–5900) (91)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

29 764 Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomens-
afhankelijke regelingen)
(blz. 2594–2624) (39); (2655–2711) (40); (2952–2969) (46); (3182–3183) (49)

29 765 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen)
(blz. 2594–2624) (39); (2655–2711) (40); (2952–2969) (46); (3182) (49)

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

29 828 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten in verband met het gebruik van de videoconferentie in
het strafrecht
(blz. 3349) (52)

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

29 623 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband
met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering
van het sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de
Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding en
zorgverzekeringswetten)
(blz. 3131–3143) (49); (3217) (50)

4. Door de vaste commissie voor Onderwijs:

29 736 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met
de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs
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