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Opgesteld 11 oktober 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.15 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 857 Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

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

II (onder voorbehoud)

30 692 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de
regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren

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-EG-
Partnerschapsovereenkomst (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-Partnerschapsovereen-
komst 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)

30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basis-
registraties adressen en gebouwen)

30 998 Intrekking van de artikelen 15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer
met het oog op de opheffing van het Fonds Luchtverontreiniging en het treffen
van enkele daarmee verbandhoudende voorzieningen (opheffing Fonds
Luchtverontreiniging

31 107 Wijziging van titel 5 van Boek 7 van het burgerlijk Wetboek
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III

Algemene Politieke Beschouwingen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie:

30 920 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)

2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin:

30 875 Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met het verzekeren van de
kwaliteit van brandweerpersoneel en de verbreding van de wettelijke taken
van het Nederlands instituut fysieke veiligheid
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