
Agenda Maandag 9 juli 2007
Dinsdag 10 juli 2007

Opgesteld 5 juli 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 9 juli 2007 om 18.00 uur
Dinsdag 10 juli 2007 om 10.15 uur

1. Stemmingen:

I

30 327 Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

II

30 312, N Motie-Doek (CDA) en Van Driel (PvdA) c.s. inzake de inwerkingtredingsdatum
van de effectuering van de splitsing

2. Behandeling (inclusief eventuele stemmingen) van de volgende
(wets)voorstellen:

III

30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende
het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen ontvangen
en uitgeven, alsmede betreffende de toegang van de Algemene Rekenkamer
tot de Nederlandsche Bank N.V. (Derde wijziging van de Comptabiliteitswet
2001)

30 967 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter uitvoering van Richtlijn
nr. 2004/113/EG van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004
houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen
en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

30 976 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr.
2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen
voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de
vluchtelingenstatus (PbEU L 326)

31 034 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (formule berekening normhuur)

IV

30 312 Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik
van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservice-
nummer)
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V

30 849 Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

VI

30 800 V, B Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 22 juni
2007 inzake een adequaat volkenrechtelijk mandaat bij de uitzending van
militairen

VII

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

VII (gezamenlijke behandeling)

30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere
belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor
vrijgestelde beleggingsinstellingen en een aanpassing van de eisen voor
beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting

30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde
beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen
ten behoeve van de eigen portefeuille

VIII

30 937 Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelsel-
herziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvou-
digen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de
loondervingsuitkeringen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin:

30 805 Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de
uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet

2. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

30 913 Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de
invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door
registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Wet
markttoezicht registerloodsen)
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