1

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

Agenda

Dinsdag 29 november 2005

Opgesteld 24 november 2005
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1.

XXIX, A

Brief van de Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal houdende
verzoek om ontslag
2. Stemming over:

30 300, A

Motie-Noten c.s. inzake beleid gericht op het tegen gaan van discriminatie op
de arbeidsmarkt
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

29 941

Goedkeuring van het op 3 mei 1996 te Straatsburg tot stand gekomen
Europees Sociaal Handvest (herzien), met Bijlage, en van het op 9 november
1995 te Straatsburg tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Europees
Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve klachten
(Trb. 2004, 13 en Trb. 2004, 14)

29 989

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten,
houdende regels inzake de kwaliteit van werkzaamheden in het milieubeheer
en de integriteit van de daarbij betrokken uitvoerders

29 996

Goedkeuring van het op 8 juni 2004 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden (Trb. 2005,
35)

30 089 (R 1788)

Goedkeuring van het op 13 mei 2004 te Straatsburg tot stand gekomen
Protocol nr. 14 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, betreffende wijziging van het controlesysteem
van het Verdrag (Trb. 2004, 191 en 285)

30 102 (R 1787)

Goedkeuring en uitvoering van het op 15 mei 2003 te Straatsburg tot stand
gekomen Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van
terrorisme (Trb. 2003, 133)

30 198

Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van
de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen
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30 199

Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
afschaffen lesgeld in het voortgezet onderwijs alsmede voor deelnemers van
16 en 17 jaar in het beroepsonderwijs

30 201

Wijziging van de Warenwet om een tijdelijke mogelijkheid te creëren om
private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de
Vleeskeuringswet

30 202

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met
het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor
gemeenten

30 204

Verlenging van de werking van krachtens de In- en uitvoerwet ten aanzien
van de invoer en uitvoer van goederen gestelde regels
II

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 grensoverschrijdende arbeid
III

29 686

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
30 137

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

1. Door de vaste commissie voor Justitie:
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling
van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek)
2. Door de vaste commissie voor Milieu:

29 811

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van richtlijn
nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu van bepaalde plannen en programma’s (PbEG L 197) (milieueffectrapportage plannen)
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