
Agenda Dinsdag 30 oktober 2007

Opgesteld 25 oktober 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling van het volgende verslag van de commissie voor de
Verzoekschriften:

LVIII, A Verslag over het adres van de Stichting G. te L. betreffende een onderzoek
naar de handelwijze van de Nederlandsche Bank

2. Behandeling van de volgende brief:

LIX, A Ontslag van een plaatsvervangend griffier
Brief waarin mr. Eliane C. Janssen de Kamer verzoekt haar ontslag te
verlenen

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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

31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn
markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor
financiële instrumenten)

II Gezamenlijke behandeling

30 912 Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage
in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget)

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

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Justitie:

29 702 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht)
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30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de
verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de
invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de
vergoeding van conflictbemiddeling

2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

30 970 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de
Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in
verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige
gegevensuitvraag werk en inkomen)

3. 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

4. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking:

30 531 (R 1810) Regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van
de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet Kustwacht
voor de Nederlandse Antillen en Aruba)
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