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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

Dinsdag 25 september 2007

Opgesteld 20 september 2007
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Brief van de Huishoudelijke Commissie inzake benoeming plaatsvervangend griffier (Kamerstukken I 2006–2007, LVI-A)
2. Beëdiging plaatsvervangend griffier (onder voorbehoud)
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I (onder voorbehoud)

30 834

Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband
met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim
II

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

30 956

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij
leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie
toezicht indicatiestelling

30 958

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de
Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader
voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad
en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de
Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende
producten)

30 972

Wijziging van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in
verband met het vervallen van de termijnstelling voor het ter beschikking
stellen van middelen aan het Bureau ten behoeve van de vervulling van zijn
taken
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III
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)
IV

30 699

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel
van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK

1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

30 536

Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van
de universele postdienstverlening (Postwet 20..)
2. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 145

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet
ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het
omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)
3. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin:

30 380

Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg)

30 918

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het
verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de
werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven
geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere
maatregelen zorgverzekering)
4. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid:

30 988

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met
enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met
betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
5. Door de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin:

30 332

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot
gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
6. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

30 909

Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken
op een uitkering op grond van de Ziektewet
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7. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking:
30 674

Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor
het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de
invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

30 908

Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen
Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de
leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op
10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september
2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EGPartnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te
Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende
de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig
financieel kader voor 2008–2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en
Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag
van toepassing zijn (Trb. 2006, 207)
8. Door de vaste commissies voor Justitie en voor de JBZ-Raad:

30 881

Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk
Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter
bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de
illegale migratie (Trb. 2005, 197)
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