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Opgesteld 14 juni 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (Hamerstukken)

26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening
van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van
naamloze en besloten vennootschappen
(blz. 5139) (80) (1999–2000)

26 700 Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
(blz. 5274–5279, 5295) (1999–2000)

26 960 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming
studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige
rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College
van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studie-
financiering)
(blz. 5139) (80) (1999–2000)

II

26 527 Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de
evaluatie
(blz. 3357–3373, 3376–3394 (45); 3418) (46) (1999–2000)

III

26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)
(blz. 4342–4360 (62); 4363–4385, 4404–4429 (63); 4515–4520) (65)
(1999–2000)

27 018 Notitie liberalisering en privatisering in netwerksectoren

IV

26 243 (R 1622) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging
(blz. 1604–1611 (21); 1634) (22) (1999–2000)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

22 775 Gerechtsdeurwaarderswet
(blz. 4824–4838 (72); 4878–4893 (73); 4920) (75) (1999–2000)

23 081 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de
gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn
met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat
(blz. 4824–4838 (72); 4878–4893 (73); 4920 (75) (1999–2000)

2. Om 11.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

26 904 Gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht
(blz. 5040) (78) (1999–2000)

3. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

27 022 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van
de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die
wet
(blz. 5106–5136 (79); 5211–5212) (81) (1999–2000)

27 035 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars
met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomens-
voorziening kunstenaars uit te sluiten
(blz. 5061–5074 (78); 5293–5294) (82) (1999–2000)

4. Om 12.15 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

27 015 Voorschriften ten behoeve van de instroom van leraren in het primair en
voortgezet onderwijs (Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet
onderwijs)
(blz. 5148–5162, 5163–5199 (80); 5212–5213) (81) (1999–2000)
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