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A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming:

31 094, F Motie-Putters c.s. inzake een compensatieregeling in 2008

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

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 934 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van
richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteits-
voorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen

31 121 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn nr.
2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toege-
voegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)

31 204 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake de
invoering van een tweetal nieuwe begrotingen (Vierde wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)

II

28 238 Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
verpleging van overheidswege

30 513 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband
met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke
invrijheidstelling

30 976 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr.
2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen
voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de
vluchtelingenstatus (PbEU L 326)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

31 050 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om
eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het
afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en
enige andere wijzigingen

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

30 938 Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de
Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet
Wet ruimtelijke ordening)
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