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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

Maandag 15 december 2008
Dinsdag 16 december 2008

Opgesteld 10 december 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Maandag 15 december 2008 om 18.00 uur
Dinsdag 16 december 2008 om 9.30 uur
1. Stemmingen over:

31 345

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

31 345, H

Motie van het lid Asscher c.s. inzake de verhoging van de subsidies aan de
stadsherstellichamen met de vennootschapsbelastingheffing over die lichamen

31 452

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)

31 459, F

Motie van het lid Reuten c.s. inzake een notitie over vervolgstappen tijdens
deze kabinetsperiode
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

29 976 (R 1780)

Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

31 564

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het vervallen van de
facilitaire diensten van het Korps landelijke politiediensten
II (onder voorbehoud)

31 449 (R 1857)

Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van
het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal

31 450

Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van
Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand
gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van
kernmateriaal (Trb. 2006, 81)
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31 561

Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden
Europees Parlement in verband met de totstandkoming van het Statuut van
de leden van het Europees Parlement
III (gezamenlijke behandeling)

31 704

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2009)

31 705

Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige
fiscale maatregelen 2009)

31 717

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale
Onderhoudswet 2009)
IV

31 318

Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle
inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen
Nederlands als tweede taal)
VI

31 706

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)
V

31 356

Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..)
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