
Agenda Dinsdag 9 oktober 2007

Opgesteld 4 oktober 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming:

30 489 Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

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)

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

30 940 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de regulering van gebruik
van niet-selectieve vangmiddelen en enkele andere zaken

31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het
terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

31 062 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de
formalisering van een onderdeel van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst
Rechterlijke Macht 1/1/2005-31/7/2007

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/

Jeugd en Gezin:

31 046 Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn
waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit
op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt

2. Door de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin en voor Justitie:

30 644 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop
aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

3. Door de vaste commissie voor Financiën:

30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet
inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale
facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing
eigenwoningschuld
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30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet
2007)

4. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting
van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk
geslacht tezamen

5. Door de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin en voor Financiën:

31 210 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de
verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008
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