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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

Maandag 8 december 2008
Dinsdag 9 december 2008

Opgesteld 4 december 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Maandag 8 december 2008 om 19.00 uur
Dinsdag 9 december 2008 om 10.15 uur
1. Stemming over de volgende motie:

29 835, R

Motie van het lid Slagter-Roukema c.s. over het overnemen van personeel
van oude vergunninghouders
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I (onder voorbehoud)

31 227

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele
aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren
en rechterlijke ambtenaren in opleiding
II

31 508

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn
2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en
91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
(PbEU L 224)
III

30 452

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor
burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van
bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
IV

31 345

Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking
van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning
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V
31 459

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve
beloningsbestanddelen)

1. Door de vaste commissie voor Justitie:

31 422 (R 1853)

Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag
van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)

31 429 (R 1855)

Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag
van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (Trb. 2006,
99)
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