
Agenda* Dinsdag 26 februari 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

A. Stemming over:

24 549 Voorstel van wet van de leden Van Heemst en O.P.G. Vos tot wijziging van de
Woningwet en enige andere wetten in verband met maatregelen na sluiting
van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen, alsmede de bij
die ruimten behorende erven ten gevolg van verstoring van de openbare orde
of overtreding van artikel 2 of 3 van de Opiumwet (Wet Victor)
(blz. 3051–3062 (38); 3137–3145 (39); 3194–3195) (40) (2000-2001)

B. Behandeling van het volgende wetsvoorstel:

27 751 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de
inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet
dualisering gemeentebestuur)
(wetgevingsoverleg nr. 72) (2000-2001)
(blz. 6228–6291 (101); (2000-2001); 139-143 (3)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

28 201 Tijdelijke wet voor de penitentiaire noodcapaciteit ten behoeve van drugs-
koeriers (Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers)
(blz. 3447–3468, 3472–3493, 3498–3499) (48)

28 202 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet
en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het verblijf van
in bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel (verblijf
in politiecellen)
(blz. 3447–3468, 3472–3493, 3498–3499) (48)

2. Om 13.15 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

27 894 Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen (verhoging subsidie-
bedragen)
(blz. 3085–3111 (42); 3154–3155) (43)

3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 293 Wet op het BTW-compensatiefonds
(blz. 3073–3085 (42); 3154 (43)
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4. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een
leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra
(regeling leerlinggebonden financiering)
(wetgevingsoverleg nr. 29)
(blz. 2893–2911, 2936–2938) (39)

5. Om 16.30 uur door bijzondere commissie voor de herziening van het
Burgerlijk Wetboek:

23 095 Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met
bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en
invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 2836) (38)
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