
Agenda* Dinsdag 24 mei 2005

Opgesteld 19 mei 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 421 Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb)

29 519 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de tenuitvoer-
legging van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg

29 979 (R 1781) Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de
spaarrenterichtlijn

30 028 Het vervallen van artikel 45 van de Drank- en Horecawet in verband met
onduidelijkheid omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen

II

28 688 Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de
rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke
rechter)

30 051 Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de
rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter)

III

Beleidsdebat met als onderwerp «Integratiebeleid» in het kader van de
Begrotingsstaat Justitie 2005 (29 800 VI)

Hierbij wordt het volgende JBZ-dossier betrokken

Groenboek over het beheer van economische migratie: een EU-aanpak
(JBZ-dossier 2.2.26)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Justitie:

28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid
van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van
naasten
(blz. 5588–5600) (87) (2003–2004); (3874–3883) (60); (3984) (62)

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

29 481 Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
(Wet verplichte beroepspensioenregeling)
(blz. 4286–4302) (68); (4372) (71)

3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:

29 440 Wijziging van de Gemeentewet en de Wet politieregisters in verband met de
invoering van regels omtrent het gebruik van camera’s ten behoeve van
toezicht op openbare plaatsen (cameratoezicht op openbare plaatsen)
(blz. 4219–4238) (66); (4282–4283) (68)
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