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A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 422 Wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging (uitvoering EG-richtlijn
nationale emissieplafonds)

29 845 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese
Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG
L 196)

29 951 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de
verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet tot
veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen)

29 953 Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de
implementatie van zowel richtlijn nr. 2004/57/EG van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van 23 april 2004 betreffende het identificeren
van pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van
richtlijn nr. 93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de
bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explo-
sieven voor civiel gebruik (PbEU L 127) als de beschikking nr. 2004/388/EG
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 april 2004
betreffende een document voor de overbrenging van explosieven binnen de
Gemeenschap (PbEU L 120)

29 955 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Burgerlijk Wetboek teneinde
het verhaal van schade die wordt veroorzaakt als gevolg van een ongeval met
of een gebrek aan een motorrijtuig te vergemakkelijken

29 968 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (implementatie richtlijn nr. 2004/106/EG en aanpassing in verband
met verordening (EG) nr. 2073/2004)
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29 800 V Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken
waarbij wordt betrokken de verordening toepassing schema van algemene
tariefpreferenties (22 112, nr. 352, fiche 4)

III (gezamenlijke behandeling):

29 764 Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomens-
afhankelijke regelingen)

29 765 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen)

Direct na de lunchpauze
1. Hoofdelijke stemmingen:

29 623 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband
met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering
van het sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de
Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding en
zorgverzekeringswetten)

29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie
van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

29 763 Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve
van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

2. Stemmingen:

29 623, 29 762 en 29 763, EK-D Motie van het lid Hamel c.s. inzake uitstel van de invoering van het
wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaar

29 623, 29 762 en 29 763, EK-E Motie van het lid Swenker c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe
zorgverzekeringsstelsel

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

29 494 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)

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

30 062 Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Arbeidstijdenwet

3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:

Raming der voor de Eerste Kamer in 2006 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

30 032 Samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
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