
Agenda* Maandag 3 juli 2000
Dinsdag 4 juli 2000

Opgesteld 28 juni 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 3 juli 2000 om 17.30 uur
Dinsdag 4 juli 2000 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (Hamerstukken)

26 992 Wijziging van de Kernenergiewet (implementatie richtlijn 96/29/Euratom tot
vaststelling van basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar)
(blz. 5139) (80) (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)

27 055 Intrekking van de Wet N.V. Nederlands Inkoopcentrum (NIC)
(blz. 5267) (82) (1999–2000)

27 086 Wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering
volksverzekeringen
(blz. 5461) (85) (1999–2000)

27 090 Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en enige andere
wetten

Behandeling inclusief eventuele stemmingen:

II

25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens)
blz. 1689–1714 (23); 1789–1804, 1807–1824 (24); 1867-1869 (25) (1999–
2000)

III

26 456 Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en
taxivervoer (Wet personenvervoer 2000)
(blz. 4579–4610 (67); 4614–4672 (68); 4690–4700 (70); 4763-4766 (71);
4860–4872 (73); 4912–4914) (74) (1999–2000)
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IV

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

V (gezamenlijke behandeling)

26 692 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van
de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs
(blz. 3983–3991 (56); 4060 (58) (1999–2000)

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)

Op dinsdag 4 juli 2000 na afhandeling van wetsvoorstel 26 904 Gemeen-
telijke herindeling Utrecht stemmingen over:

25 900, EK 87 nr. 87c Motie Jaarsma c.s. inzake codificatie van een toetsingskader overgangsrecht
in paragraaf 4.14 van de Aanwijzingen over de Regelgeving

26 873 nr. 209e Motie Schuurman c.s. inzake het instellen van een onderzoek naar de
kwaliteit van het universitaire onderwijs en eventuele andere stemmingen
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