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Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

Dinsdag 20 mei 2008

Opgesteld 15 mei 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Stemmingen:

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)

30 938, G

Motie van het lid Schouw c.s. inzake een wettelijke verankering van de visie
Randstad 2040
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

31 037

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering
van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs

31 087

Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken

31 232

Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van
verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire
lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan
luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij
(PbEU L 344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer
reizen (PbEU L 204)

31 315

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
toevoeging van een tweede teldatum voor de bepaling van de instroom van
de deelnemers ten behoeve van de berekening van de rijksbijdrage voor het
beroepsonderwijs

31 321

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met de overgang van het toezicht op de kwaliteit
van de examinering van de beroepsopleidingen naar de Inspectie van het
onderwijs
3. Behandeling van de volgende verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften:

LXVI, A

Verslag over het verzoekschrift van J.R. te S. betreffende aanvraag
huurtoeslag en heffingskorting
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LXVII, A

Verslag over het verzoekschrift van J.S. te H. betreffende korting op militair
invaliditeitspensioen met gedeelte van AOW-pensioen

LXVIII, A

Verslag over het verzoekschrift van J.E. te C. betreffende uitkeringen
huurtoeslag

LXIX, A

Verslag over het adres van T.E. te L. betreffende het handelen van het
Centraal Justitieel Incassobureau

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
30 818

1. Door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen
(Waterwet)
2. Door de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse
Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der
Koningin:

29 833

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een
nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

30 583

Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via
internet
4. Door de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie:

31 114

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de
bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)

31 247

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische
wijzigingen)
5. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin:

31 377

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij
inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing
verdragsgerechtigden)
6. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid:

30 599

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht

30 853

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)
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7. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking:
29 976 (R 1780)

Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten
8. Door de vaste commissie voor Justitie:

31 220

Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van
richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen
en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal

31 257

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en
reclassering
9. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

30 819

Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet
inkomensvoorziening oudere werklozen)
10. Door de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

31 267

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te
Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(Trb. 1965, 47)

31 283

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen
Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123)
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