
Agenda* Dinsdag 14 november 2000

Opgesteld 8 november 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 877 Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (het fokken met en
het vervoer van dieren
(blz. 997) (15)

26 884 Wet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke
vernieuwing)

26 961 Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaats-
werken tot de exclusieve economische zone
(blz. 206–218 (4); 865–867 (13); 1021–1022) (15))

27 160 Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing
(Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing)
(blz. 997) (15)

27 266 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake enkele technische aanpas-
singen
(blz. 785) (12)

27 400 II Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001
(blz. 643) (10)

II (gezamenlijke behandeling):

26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)
(blz. 5311–5366 (83); 5369–5424 (84); 5461–5536 (85); 5541–5547 (86)
(1999–2000))

26 975 Invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende
wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke
zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
(Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)
(blz. 5311–5366 (83); 5369–5424 (84); 5461–5536 (85); 5547 (86) (1999–
2000))
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.30 uur door de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer:

26 998 Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van
het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd
hout)
(blz. 6476–6491 (100); 6589, 6590 (102) (1999–2000))

2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

27 095 Wijziging van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de
Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) in verband met de verhoging van de
kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal
andere wetten
(blz. 847–849 (12); 864 (13))
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