
Agenda* Dinsdag 1 november 2005

Opgesteld 26 oktober 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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

29 671 (R 1765) Goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol
nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle
omstandigheden (Trb. 2002, 119)

30 082 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie
van richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van
elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap

30 104 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in
verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-
voorziening (PbEG L 235/10)

II

28 167 ek F Behandeling brief met voorstel voor een adviesaanvraag aan de SER inzake
wetsvoorstel Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het concurrentiebeding (28 167)

III (gezamenlijke behandeling):

30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van
werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het
treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor
verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen)
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30 118 Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet
op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

IV

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

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

29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verant-
woordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen alsmede van de
verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van
27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid,
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en
wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering en de Uitvoeringswet EG-executieverordening (Uitvoeringswet
internationale kinderbescherming)

29 981 (R 1782) Goedkeuring van het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van de
ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen
(Trb. 1997, 299)

29 912 Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr.
2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese
Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de
auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272)

29 685 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het
inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogens-
begrip

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

29 448 Wijziging van de Flora- en Faunawet in verband met de verruiming van de
mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse
diersoorten

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

30 007 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 juni 1973 te
Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de havenarbeid, 1973 (Verdrag
nr. 137, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar
achtenvijftigste zitting; Trb. 1974, 70)
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