
Agenda* Dinsdag 10 mei 2005

Opgesteld 3 mei 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 12.00 uur

1. Stemming over:

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); (1659–1660) (26)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 744 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met decentrali-
satie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven (decentrali-
satie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
(blz. 3737–3752) (58); (3906–3925) (60); (3984) (62)

27 848 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere
zelfregulering in het hoger onderwijs

28 848 Goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-
mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de
Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121)
(blz. 3927–3937) (61); (3995) (62)

29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)
(blz. 6288–6306) (98); (6384–6397) (100); (2003–2004); (285) (7)

29 730 Samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland
(blz. 4352–4354) (70)

29 823 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs om meer maatwerk mogelijk
te maken bij de toelating tot het praktijkonderwijs onder vervallenverklaring
van de grondslag voor de tijdelijke regeling van die toelating
(blz. 3996–4002) (62)

29 829 Wijziging van de Wet op de openluchtrecreatie (gefaseerde intrekking van de
wet)
(blz. 4327) (70)
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29 844 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met verlaging van de
wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders
(blz. 4313–4324) (69); (4373) (71)

29 848 (R 1775) Goedkeuring van het op 28 november 2003 te Genève totstandgekomen
Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (Protocol V), gehecht
aan het op 10 oktober 1980 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake het
verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens
die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een
niet-onderscheidende werking te hebben (Trb. 2004, 227)

29 866 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke
omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erken-
ningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting
erkenningenduur publieke omroepen)
(blz. 4048–4059) (63)

29 910 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in
verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor
bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband
daarmee
(blz. 4374) (71)

II Beleidsdebat:

Begrotingsstaat Defensie 2005 (29 800 X) en het onderdeel NAVO van de
Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2005 (29 800 V)
Hierbij wordt betrokken de Planologische Kernbeslissing Tweede Structuur-
schema Militaire Terreinen (SMT-2) (28 114)

III Debat:

De Derde Top van de Raad van Europa
Hierbij wordt het AIV-rapport betrokken
De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

IV (Voortzetting, derde termijn):

26 294 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging
van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in
strafzaken)

28 017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen
van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

Colleges van Staat:

29 436 Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met
goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over
integriteit
(blz. 3813–3814) (59)
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2. Door de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
voor Justitie:

28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet
opgenomen klachtregeling
(blz. 4065–4072) (63)

3. Door de vaste commissie voor Justitie:

29 737 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Veror-
dening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor
jaarrekeningen (Pb EG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen
78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderings-
regels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen
(Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG,
83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en
verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening,
IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)
(blz. 3029–3036) (47); (3187) (49); (3816) (59)

29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een
inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen
(Wet inburgering in het buitenland)
(blz. 3883–3906) (60); (4002–4041) (62); (4263–4271) (67); (4283–4285) (68)

28 484 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in
verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima
(wetgevingsoverleg nr. 34)
(blz. 3185–3186) (49)

4. Door de vaste commissie voor Milieu:

29 711 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/
vergunning op maat)
(blz. 4117) (64)

29 877 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de
Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/4/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de
toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn
90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41) en van richtlijn nr. 2003/35/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak
van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s
betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en
toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en
96/61/EG van de Raad (PbEU L 156) (Implementatiewet EG-richtlijnen eerste
en tweede pijler Verdrag van Aarhus)
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