
Agenda Maandag 3 juli 2006
Dinsdag 4 juli 2006

Opgesteld 29 juni 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 3 juli 2006 om 18.00 uur
Dinsdag 4 juli 2006 om 10.15 uur

1. Behandeling van de volgende verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften:

Adres van J. Siemons en G.H. Siemons-Van Dijk te Groningen betreffende de
begeleiding van overheidswege bij het doen van belastingaangifte
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2005–2006, XL-A)

Adres van V.T. te K. betreffende een betalingsregeling voor een belasting-
schuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2005–2006, XLI-A)

Adres van M. Floor te Assen betreffende een betalingsregeling voor een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2005–2006, XLII-A)

Adres van J. van Dalen te Hillegom betreffende ambtshalve herziening van
aanslagen in de inkomstenbelasting
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2005–2006, XLIII-A)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in,
alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende
instellingen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze
genoteerde vennootschappen)

29 811 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van richtlijn
nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu van bepaalde plannen en programma’s (PbEG L 197) (milieu-
effectrapportage plannen)

30 348 Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland

30 354 Samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en
Bleiswijk
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30 376 Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en
Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn

30 386 Wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap in
verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2003/72/EG van de Raad van de
Europese Unie van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een
Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de
werknemers

30 412 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet
nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele
andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging

30 456 (o.v.) Wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van een viertal verordeningen
van de Europese Unie op het terrein van luchtvaartuigen en de verzekering
daarvan, passagiersrechten en beperking aansprakelijkheid van de
luchthavencoördinator

30 460 (o.v.) Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht onder meer in verband met de
bevoegdheid van de vertrouwensinspecteurs om bijzondere persoons-
gegevens te verwerken

30 487 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de masteropleiding
geneeskunde, klinisch onderzoeker

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

II

29 879 Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid,
eerste fase)

III

30 186 Regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling
op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg)

IV

30 610 Bepalingen verband houdende met de detentie en berechting in Nederland, in
overeenstemming met Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 16 juni 2006, van Charles Taylor door het Speciaal Hof
voor Sierra Leone (Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone)

V

29 849 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van
strafbare feiten (Wet OM-afdoening)

VI

30 161 Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming
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VII

30 484 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het
recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn
ontvangen

VIII

30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen in het
onderwijsachterstandenbeleid

IX

30 493 Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000,
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de
Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van richtlijn
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grond-
gebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden,
alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het
Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand

3. Dinsdag direct na de lunchpauze stemmingen over:

XLIV-A Benoeming Griffier der Kamer

30 300 XIII, B Motie-Terpstra c.s. inzake experiment van tijdelijke afschaffing van het
vergunningensysteem voor een aantal wetten voor het MKB met evaluatie na
één jaar

30 300 XIII, C Motie-Sylvester c.s. inzake verlichting van administratieve lasten voor
bedrijven met minder dan tien werknemers

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

29 835 Wet ambulancezorg

2. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening:

29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot
wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvou-
diging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)

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

30 358 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van
Midden-Limburg

30 359 Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

30 360 Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen
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4. Door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

30 211 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met het vervallen van de
Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij en de sportvisakte alsmede
enkele andere wijzigingen van deze wet
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