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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

Maandag 4 december 2006
Dinsdag 5 december 2006

Opgesteld 30 november 2006
A. OPENBARE BEHANDELING

Op 4 december 2006 om 18.30 uur
Op 5 december 2006 om 13.00 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

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

30 800 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 2007

30 800 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2007

30 800 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30 800 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2007

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)

30 869,
EK D
TK 3

Advies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige
voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap
(COM(2006) 594 definitief)

30 870,
EK E
TK 4

Advies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement
en de Raad tot oprichting van het Europees Technologie-Instituut (COM(2006)
604 definitief/2)
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II
30 509

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk
gebied)
III

29 834

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het
nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van
openbare elektronische communicatienetwerken
IV

30 413

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

30 655

Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)
Stemmingen over:
V

30 414, G

Motie-Linthorst c.s. inzake een voorstel om in de ontbrekende controle- en
interventiemogelijkheden te voorzien

30 063

Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van
de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische
Ruimte en Zwitserland

30 664

Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het
recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de
Europese Economische Ruimte en Zwitserland

30 665

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve
vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in
het buitenland

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

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

30 654

Wijziging van de wet ammoniak en veehouderij
2. Door de vaste commissie voor Justitie:

29 942

Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
3. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening:

30 595

Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg
van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet modernisering huurbeleid 2007)
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4. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
30 650

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een
kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering
gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen
verrichten
5. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

30 071

Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet
6. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

30 601

Wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de
bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet
modernisering waterschapsbestel)
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