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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

Dinsdag 8 mei 2007

Opgesteld 3 mei 2007
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

30 568

Wijziging van de voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten

30 828

Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

30 852

Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het
vervallen van de aansluitplicht

30 888

Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr.
2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens
(PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart
2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129)

30 933

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te
studeren en invoering van het collegegeldkrediet
II

30 898

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

30 101

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband
met de wijziging van de algemene voor pensioenfondsen en deelnemers aan
pensioenregelingen geldende bepalingen inzake waardeoverdracht van
pensioenaanspraken

1. Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat en voor Justitie:
Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een
bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij
gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet
bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)
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2. Door de vaste commissie voor Justitie:
29 936

Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de
integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)

30 515

Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid
voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van
de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen
of lokalen behorende erven
3. Door de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor
Justitie:

30 098

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften
betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere
lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere
lichte verkeersovertredingen)
4. Door de vaste commissie voor Onderwijs:

30 652

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen
als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet

30 901

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met de
invoering van een kwalificatieplicht
5. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

30 523

Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren
(Binnenvaartwet)
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