
Agenda Maandag 26 juni 2006
Dinsdag 27 juni 2006

Opgesteld 22 juni 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 26 juni 2006 om 19.00 uur
Dinsdag 27 juni 2006 om 10.15 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

XXXIX-A Raming der voor de Eerste Kamer in 2007 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

29 858 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de artikelen
252 en 253 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (eenzijdige legesheffing)

30 305 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen
van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteits-
voorziening

30 381 (R 1804) Wijziging van de Paspoortwet in verband met de dualisering van
medebewindsbevoegdheden en de verstrekking van een verklaring van
toestemming van de rechter bij de aanvraag van een reisdocument ten
behoeve van onder toezicht gestelde minderjarigen jonger dan zestien jaar

30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de
procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen

30 477 Wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een bromfietsrijbewijs

30 478 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het
onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbete-
ringen in de regels over de bekwaamheid van onderwijspersoneel zoals deze
komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing
regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)

30 516 (o.v.) Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de
correctie verzamelinkomen)

II Beleidsdebat MKB in het kader van:

30 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2006
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III

30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning)

2. Dinsdag direct na de lunchpauze stemmingen over:

28 074 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven
Schiphol

28 074, I Motie Sylvester c.s. inzake een aandeelhoudersovereenkomst welke aan
beide Kamers moet worden voorgelegd voordat wordt overgegaan tot
vervreemding van aandelen Schiphol

30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met
de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Door de vaste commissie voor Justitie:

30 582 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake
overtredingen na stuiting)
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