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overzicht van wetsvoorstellen

Bijgaand zend ik u een overzicht van wetsvoorstellen en pkb's die de regering wil
heroverwegen. Ik verzoek u derhalve behandeling van deze voorstellen in uw kamer
aan te houden.
Over de uitkomst van deze heroverweging ontvangt u te zijner tijd rechtstreeks
bericht van de betrokken bewindspersonen.

De MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

mr.dr. J.P. Balkenende

Overzicht van wetsvoorstellen waarvan de behandeling niet of pas na
wijziging zal worden voortgezet
-----------Justitie
•
•
•
•
•
•
•
•

25732
Wetsvoorstel beschermingsconstructie
26294
Wetsvoorstel toezegging aan getuigen in strafzaken
28017
Wetsvoorstel strafbaarstelling in verband met het niet afleggen van
een getuigenverklaring
26294
Voorstel AmvB getuigenbescherming
28069
Wetsvoorstel incidentele identiteitscontroles
28495
Wetsvoorstel strafmaxima
28238
Wetsvoorstel verlenging termijn voorwaardelijke beëindiging TBS
27560
Wetsvoorstel wijziging politiewet 1993 (regionaal bestel en raad voor
het KLPD)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
•
•
•
•

28095
Bestuur in stedelijke regio's
27008
Bundelings- en integratieverplichtingen
28177
Wijziging gemeente- en provinciewet i.v.m. een verduidelijking van de
procedureregels inzake de benoeming van de burgemeester en de CdK
27426
Kaderwet ZBO's

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
•

•
•
•

26935
Wijziging van de wet op het primair onderwijs, de wet op de
expertisecentra, de wet op het voortgezet onderwijs en de wet privatisering ABP
inzake de rechtspositie van personeel in dienst van door de gemeente voor het
verzorgen van onderwijs in allochtone levende talen gesubsidieerde
rechtspersonen die niet een school in stand houden
28085
Wijziging van de wet op het primair onderwijs, de wet op de
expertisecentra en de leerplichtwet 1969 in verband met onder meer de wijziging
van enkele leeftijdsgrenzen
27848
Wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op
verdere zelfregulering in het hoger onderwijs
28088
Wijziging van onder meer de wet op het primair onderwijs, de wet op
de expertisecentra, de wet op het voortgezet onderwijs, de wet educatie en
beroepsonderwijs en de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, ter waarborging van de bekwaamheid tot het uitoefenen van
beroepen in het onderwijs
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
•
•

PKB vijfde nota ruimtelijke ordening
PKB Waddenzee

Verkeer en Waterstaat
•

28074
Wijziging van de wet luchtvaart inzake de exploitatie van de
luchthaven Schiphol

Economische Zaken
•

28050

Wetsvoorstel markt en overheid

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
•
•
•

27052
28048
28110

Regeling inwerkingtreding besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren
Verbod op de pelsdierhouderij
Legkippenbesluit

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
•
•

27876
Wijziging wet financiering Abw, IOAW en IOAZ in verband met het
mogelijk maken van experimenten in het fonds werk en inkomen
28467
Wijziging van de wet arbeid en zorg in verband met langdurend
zorgverlof
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