
30 800 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der
Koningin en de Commissie van toezicht
betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007

B BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE
ZAKEN
Den Haag, 28 februari 2007

Bijgaand zend ik u het overzicht van wetsvoorstellen waarvan door de
ministerraad is besloten deze te heroverwegen.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende
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Overzicht van wetsvoorstellen waarvan de behandeling door de
Tweede Kamer of Eerste Kamer niet of pas na wijziging zal
worden voortgezet

Justitie
30 880 Wetsvoorstel vaststelling van een nieuwe politiewet (Politiewet

200.) (aanhouden)
30 166 Wetsvoorstel beperking meervoudige nationaliteit (Wijziging

rijkswet op het Nederlanderschap) (aanhouden)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
30 422 Voorstel tot verandering in Grondwet, strekkende tot opnemen van

rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (intrekken)
29 864 Wetsvoorstel introductie gekozen burgemeester (intrekken)
28 965 Wetsvoorstel wet verkiezing burgemeester (intrekken)
30 902 Wijziging van de gemeente- en provinciewet in verband met de

evaluatie van de dualisering van het gemeenteen provinciebestuur
in verband met het schrappen van een deel vermindering aantal
raadsleden (wijzigen)

30 426 Wijziging van de wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van
de ministers, minister-president en de staatssecretarissen in
verbandfasegewijze verhoging bezoldiging (wijzigen)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 387 Wijziging van onder meer de wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek en de wet op de studiefinanciering
2000 in verband met onder meer de invoering van leerrechten in
het hoger onderwijs (Herziening van de collegegeldsystematiek,
invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw
aflossingssysteem financiering in het hoger onderwijs) (aanhou-
den)

30 588 Vaststelling van een nieuwe regeling voor het hoger onderwijs en
het onderzoek (wet op het hoger onderwijs en onderzoek)
(intrekken)

30 832 Wijziging van onder meer de wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer verster-
king van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling
van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden
(rechtspositie studenten en raden van toezicht) (intrekken)

30 571 Wet tot vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en
uitvoering van de publieke mediaopdracht (intrekken)

29 371 Wet tot wijziging van de wet educatie en beroepsonderwijs en de
wet op de ondernemingsraden in verband met de modernisering
van de medezeggenschapsstructuur in de educatie in het
beroepsonderwijs en de versterking van de positie van deelne-
mers (intrekken)

Financiën
30 912 Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke

financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op de kindertoe-
slag) (wijzigen)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
30 410 Regels met betrekking tot het heffen van een structurele bijdrage

van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van
het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen
(interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen) (aanhouden)
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30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het BW, de uitvoerings-
wet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg
van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007
(wet modernisering huurbeleid 2007) (intrekken)

30 962 Wetsvoorstel aanvullende maatregelen inzake onder meer
terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren
(WAMA) (intrekken)

Economische Zaken
29 474 Wet totstandkoming en implementatie EG-besluiten op het terrein

van energie, telecommunicatie en post (intrekken)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 650 Wetsvoorstel wijziging WWB, IOAW en IOAZ ten behoeve van

participatieplaatsen (aanhouden)
30 673 Wetsvoorstel wijziging van de wet sociale werkvoorziening in

verband met een betere realisering van de met die wet beoogde
doelen (aanhouden)
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