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Opgesteld 23 juni 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 437 Goedkeuring van het op 29 april 2003 te Berlijn totstandgekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake
de uitoefening van de Luchtverkeersleiding door de Bondsrepubliek Duitsland
boven Nederlands grondgebied alsmede de gevolgen van burgergebruik van
de luchthaven Niederrhein op het grondgebied van het Koninkrijk der
Nederlanden
(blz. 5195) (87)

30 032 Samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
(blz. 5061) (85)

30 062 Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Arbeidstijdenwet
(blz. 5134) (86)

II

28 873 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Uitbreiding van de
niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping)
(blz. 5651–5654) (88) (2003/2004)

III

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)

IV

29 869 Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van
de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing
van de subsidiegrondslag
(blz. 3946–3968) (61); (3996–4002) (62)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening en voor Milieu:

29 871 Regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale
leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot
coördinatie van procedures (Interimwet stad- en milieubenadering)
(blz. 4761–4766, 4812) (79)

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de
behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde
vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen
van deelnemingen
(wetgevingsoverleg nr. 13)
(blz. 3679–3687) (57); (4839–4844) (80); (4977) (83)

3. Door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

29 930 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
(wetgevingsoverleg nr. 34)
(blz. 5128) (86); 5195–5196) (87)

30 004 Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing
mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging
productierechten)

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

29 494 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)
(blz. 4387–4404) (71); (4531) (74)
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