
Agenda Dinsdag 7 november 2006

Opgesteld 2 november 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Op 7 november 2006 om 11.15 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 173 Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het
stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het
houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en
drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot
strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op
de economische delicten

30 430 Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter
uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(PbEG L 289)

30 433 Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet
en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraad-
vorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en
fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse
andere wetten

30 027 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet
1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verband-
houdende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet
op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet
EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ
2005)

30 614 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en
de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006)

30 658 Invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige
wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel
toezicht)
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30 672 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr.
2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) en
richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177)
(Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2)

30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap
onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang

30 811 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (wonen op water)

II

30 164 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en
enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van terroristische misdrijven

III

28 283 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(zelfbinding)

IV

28 764 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen
Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van
internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van
enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en
andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde

V

30 411 Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de
wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving consumenten-
bescherming)

28 764 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen
Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van
internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van
enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en
andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

30 474 Regels voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden)

30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk
gebied)
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2. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 316 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te
leveren aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk
geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen
in de verzorging en opvoeding

30 362 Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met
betrekking tot kansspelen via internet

30 448 Vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek

30 567 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn
nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003
betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
(PbEU 2004, L16)

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

30 312 Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik
van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservice-
nummer)

30 480 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een
verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om tijdelijk
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders
en gedeputeerden
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