
Agenda Dinsdag 17 oktober 2006

Opgesteld 12 oktober 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Op 17 oktober 2006 om 13.30 uur

I Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

24 074 (R 1531) Goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake
personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb. 1994, 144)

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

30 454 Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de
vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering,
alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte
aard

30 632 Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de verlening van de
bevoegdheid tot onderzoek, opneming en monsterneming, bedoeld in artikel
5:18 van de Algemene wet bestuursrecht, aan het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid

30 653 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging
van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor
de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en
Aanpassingswet

II

28 916 Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)

III

29 977 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2003/42/EG
inzake melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

Colleges van Staat:

29 934 Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de
Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet
tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig
beslissen)

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 308 Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)

30 327 Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

30 350 Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige andere wetten in verband
met de invoering van de mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking
uit te oefenen en het aanbrengen van enkele wijzigingen van technische aard
(Wet notaris in dienstbetrekking)

30 365 Vaststelling en invoering titel 8.18 (overeenkomst van goederenvervoer over
spoorwegen) van het Burgerlijk Wetboek

3. Door de vaste commissie voor Cultuur:

30 402 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de
rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de
naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers

4. Door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie
tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

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

30 338 Aanpassing van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en enkele
andere wetten aan richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen
voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van
menselijke weefsels en cellen (PbEU L 102)
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