
Agenda Maandag 13 november 2006
Dinsdag 14 november 2006

Opgesteld 9 november 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Op 13 november 2006 om 19.00 uur
Op 14 november 2006 om 11.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere
regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

II Stemmingen over:

28 764 E Motie-Franken (CDA) c.s. over een transparante en verantwoorde procedure
inzake plaatsing op en verwijdering van de lijsten van de Verenigde Naties en
de Europese Unie met betrekking tot terroristische organisaties

28 764 Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstand-
gekomen 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

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

30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

IV

30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

30 831 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten
einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

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

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

30 833 Uitvoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek inzake de
samenstelling en werkwijze van de grondkamers en de centrale grondkamer
(Uitvoeringswet grondkamers)

4. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

30 655 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

30 679 Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking
op grond van de Wet werk en bijstand
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