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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

Dinsdag 28 november 2006

Opgesteld 23 november 2006
A. OPENBARE BEHANDELING

Op 28 november 2006 om 13.30 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

30 532

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die
wet

30 594

Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)

30 663 (R 1812)

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn
nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG

30 679

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking
op grond van de Wet werk en bijstand

30 682

Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten
(Verzamelwet sociale verzekeringen 2007

30 800 IXA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2007

30 800 IXB

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2007

30 800 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2007

30 800 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor het jaar 2007

30 800 D

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007

30 800 E

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2007

30 800 G

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2007
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30 831

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten
einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)
Stemmingen over de volgende wetsvoorstellen:
II

30 308

Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)

30 572

Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota
«Werken aan winst» (Wet werken aan winst)
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
III

30 414

Nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en
de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen)
IV

30 552

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in
verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
V

30 063

Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van
de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische
Ruimte en Zwitserland

30 664

Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het
recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de
Europese Economische Ruimte en Zwitserland

30 665

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve
vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in
het buitenland
VI

29 948

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een
wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet
voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)

Door de vaste commissie voor Financiën:

30 577

Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve
lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)

30 804

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2007)
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