
Agenda Dinsdag 23 mei 2006

Opgesteld 17 mei 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 182 Vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten
en de instelling (Wet op de bijzondere opsporingsdiensten)

30 340 Goedkeuring van het op 12 juli 2005 te Cardiff totstandgekomen Verdrag
tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek
Duitsland, de Franse Republiek, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van
ultracentrifugetechnologie (Trb. 2005, 266)

30 355 Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel

30 356 Samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar

30 404 Wijziging van diverse wetten in verband met enkele aanpassingen met
betrekking tot persoonsgebonden nummers in het onderwijs

30 440 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met invoering cursusgeld
voor de opleiding Nederlands als tweede taal

II

30 323 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake vervanging van de
basisvorming door een nieuwe regeling voor de onderbouw (regeling
onderbouw VO)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Cultuur:

29 259 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve
van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de implemen-
tatie van het Verdrag van Valletta (Wet op de archeologische monumenten-
zorg)

2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

30 186 Regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling
op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg)
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3. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 019 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het
gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in
rechtspersonen

30 407 Goedkeuring van het op 2 maart 2005 te Enschede totstandgekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake
de grensoverschrijdende politiële samenwerking en de samenwerking in
strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86 en 241)
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