
Agenda* Maandag 4 juli 2005
Dinsdag 5 juli 2005

Opgesteld 29 juni 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 4 juli 2005 om 19.00 uur
Dinsdag 5 juli 2005 om 10.00 uur

1. Behandeling van de verslagen van de commissie voor de Verzoek-
schriften:

Verslag over het adres van L.J. Lindeman te Eindhoven betreffende het
handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XXIV-A)

Verslag over het adres van D.A. Pugh te Eindhoven betreffende het handelen
van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XXV-A)

Verslag over het adres van J.A. Vreugdenhil te Leersum betreffende de aftrek
van kosten van juridische bijstand
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XXVI-A)

Verslag over het adres van G.M.G. van de Vinne te Vaïssac (Frankrijk)
betreffende het handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XXVII-A)

Verslag over het adres van M. Buyankara te Schiedam betreffende het
handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2004–2005, XXVIII-A)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
(inclusief eventuele stemmingen):

I

28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de
modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG en
richtlijn 2001/108/EG van 21 januari 2002

29 656 (R 1764) Goedkeuring van het op 3 november 2001 te Rome totstandgekomen
Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en
landbouw, met bijlagen (Trb. 2002, 134)

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)
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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)

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

29 952 Wijziging van de wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met
betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen
militairen alsmede wijziging van die wet (Stb. 1992, 573) in verband met de
verlenging van de openstelling van de Uitkeringswet gewezen militairen voor
de oudere gewezen militair, die voortijdig de dienst met een recht op
wachtgeld zou moeten verlaten

30 006 Wijziging van de Mediawet in verband met aanpassing van de indexering van
de rijksomroepbijdrage

30 090 Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het
terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen

II

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)

III

29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamen-
lijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering van de
landelijke publieke omroep, alsmede het aanbrengen van een helderder
afbakening tussen toezicht, bestuur en professionele werkprocessen binnen
de organisatie van de landelijke publieke omroep

IV

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

V

29 285 Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
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VI

28 873 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Uitbreiding van de
niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping)

VII (gezamenlijke behandeling):

28 995 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur
(Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden)

29 310 Aanpassing van de Gemeentewet, de Provinciewet en enkele andere wetten
in verband met de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur

29 316 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur
(Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)

VIII

30 016 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van
reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van
WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader
van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-
instrumenten betreffen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissies voor:

– Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
– Milieu
– Economische Zaken
– Verkeer en Waterstaat
– Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

29 435, nr. 154 PKB Nota Ruimte (deel 3a)

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

30 083 Gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug

30 033 Samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

3. Door de vaste commissie voor Milieu:

29 879 Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid,
eerste fase)
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