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Opgesteld 1 november 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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

30 887 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag

30 975 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding
van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006
Rijksoctrooiwet 1995)

31 035 Goedkeuring van de op 12 juni 2006 te Luxemburg totstandgekomen
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds,
met Bijlagen en Protocollen; Trb. 2006, 212

31 039 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie met betrekking tot de
ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen

II

31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende
vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

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)

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

30 657 Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen
van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk
huisverbod)
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30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime
met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal
overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht)

2. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschaps-
beleid:

31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroeps-
kwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties)

3. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie:

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