
Agenda Dinsdag 20 maart 2007

Opgesteld 15 maart 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen

I

30 656 Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen
(Handelsregisterwet 200.)

II (voortzetting)

29 948 Voorstel van wet van het lid Spekman houdende vaststelling van een wet
inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet
voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)

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

30 600 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering
van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
(REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke
stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 815 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet
en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in
burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet
afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)

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

30 578 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet
milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten
voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking
van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende
bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke
watertaken)
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4. Door de vaste commissie voor Financiën:

30 322 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere
wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en
het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving)
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