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Opgesteld 16 mei 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 12.45 uur

1. Stemming over:

26 200 VI nr. 65, D
21 109

Gewijzigde motie Jurgens c.s. over het niet meer gebruiken van de
machtiging aan lagere wetgevers om regels te stellen, ook als deze afwijken
van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande
wetteksten

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 860 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet
op het financieel toezicht ter implementatie van de vijfde richtlijn
motorrijtuigenverzekering

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

29 942 Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

30 218 Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod

30 901 Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met de
invoering van een kwalificatieplicht
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: 1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

Colleges van Staat:

30 566 Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen met
het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het
weigeren of intrekken van beschikkingen met het oog op de bescherming van
de nationale veiligheid

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 557 Wijziging van de Politiewet 1993 en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de taken en bevoegdheden van de Koninklijke marechaussee en
de bijstand aan de Koninklijke marechaussee

3. Door de vaste commissie voor Cultuur:

30 847 Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen
in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferen-
tieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen
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