
Agenda Maandag 20 november 2006
Dinsdag 21 november 2006

Opgesteld 16 november 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Op 20 november 2006 om 17.30 uur
Op 21 november 2006 om 10.15 uur

Behandeling van de volgende (wets)voorstellen:

I

30 483 Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband
houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor
inrichtingen)

30 521 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking
van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter, alsmede
van artikel 12 van dat Boek en van artikel 268 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering

30 602 Wijziging van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel in verband met de
wijziging van de financiering van het flexibel pensioen en uittreden van het
overheidspersoneel

30 611 Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherche-
bureaus in verband met de wederzijdse erkenning van beroepseisen gesteld
aan het verrichten of aanbieden van beveiligings- of recherchewerkzaam-
heden door het in stand houden van een beveiligingsorganisatie of recherche-
bureau

30 634 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen
1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s
ondernemers in vrijstellingsregeling)

30 643 Opheffing van het Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele gebreken in andere wetten op
het terrein van verkeer en waterstaat

30 668 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de
bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie

30 683 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere
positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedings-
verplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen
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30 694 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en
verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de
handel in broeikasgasen NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in
emissierechten)

30 807 Wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezond-
heidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering
als bedoeld in de Zorgverzekeringswet

30 809 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de
mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te
houden (Experimenten Schiphol)

30 843 Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de mogelijkheid om
herdenkingsmunten van twee euro te kunnen uitgeven

II

24 691, nrs. 73, 73 en 79 PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam

III

Verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften over het adres van
C.S. te A. betreffende het handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2006–2007, XLV-A)

IV

30 572 Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota
«Werken aan winst» (Wet werken aan winst)

V

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)

VI

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)

30 837 Voorstel van wet van de leden Hofstra, Van Bochove en Verdaas tot wijziging
van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove
tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en
vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)

VII

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

VIII Stemmingen over:

30 212 H Motie-Doek (CDA) en Sylvester (PvdA) c.s. inzake inwerkingtreding van het
wetsvoorstel splitsing van energiebedrijven
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30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere
regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

30 501 Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende
diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet
1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,
de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van
oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de
Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering
van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
(PbEG L 195)
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