
Agenda* Dinsdag 6 september 2005

Opgesteld 23 augustus 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 863 Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe
procesrecht
(blz. 851) (15)

29 354 Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met de
intrekking van het kortingensysteem van artikel 86, tweede lid
(blz. 5636–5639) (94); (5772) (96)

29 913 Wijziging van de Postwet (wijziging van de grenzen van het voorbehouden
postvervoer)
(blz. 5664–5667) (94); (5774) (96)

29 959 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met het bieden van
meer ruimte voor het invullen van expressie-activiteiten en het invoeren van
de mogelijkheid dat het onderwijs mede de Duitse of Franse taal omvat
(blz. 5477–5483) (92); (5655–5664) (94); (5774) (96)

30 027 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet
1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verband
houdende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet
op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet
EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ
2005)
(wetgevingsoverleg nr. 21)
(blz. 5550–5551) (93)

30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in
die wetten geregelde onderwijsinstellingen
(blz. 5677) (95)

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)
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III

28 495 Voorstel van wet van de leden Dittrich en Van Haersma Buma tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht in verband met het vervallen van de
verjaringstermijn voor de vervolging van moord en enkele andere misdrijven
alsmede enige aanpassingen van de regeling van de verjaring en de stuiting
van de verjaring en de regeling van de strafverjaringstermijn (opheffing
verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten)
(blz. 3181–3182) (49)

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

29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal
bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde
monumenten alsmede het vervallen van de voorhangbepaling artikel 34
(blz. 4829–4839) (80); (4977) (83)

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

28 163 Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet op
de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van informatie over de
hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van
ondernemingen aan de ondernemingsraad (Wet Harrewijn)
(blz. 3882–3902) (65); (3909–3924, 3926–3943, 3947–3953) (66)
(2002–2003); (blz. 4878–4886) (81); (5032–5041) (84); (5131) (86)

29 983 Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de
uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grens-
overschrijdende arbeid
(blz. 5374–5379) (90); (5549) (93)

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

30 124 Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan
die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)
(wetgevingsoverleg nr. 35)
(blz. 5870–5896) (97)

4. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

29 395 Wijziging van de wet van 27 juni 2002 (Stb. 374) in verband met de invoering
van een evaluatieverplichting van het vijfbanenstelsel van de luchthaven
Schiphol
(blz. 5617–5629) (94); (5771) (96)

5. Door de vaste commissie voor Onderwijs:

29 666 Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende
opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting voor scholen om
bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving
(blz. 4573–4585) (75); (4665–4688) (77); (5463–5477) (92); (5550) (93)
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29 733 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van meer
keuzevrijheid voor de scholen bij de inrichting van de onderwijstijd
(blz. 5896–5904) (97)

6. Door de vaste commissie voor Financiën:

29 998 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen van de
concernfinancieringsregeling)
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