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Opgesteld 17 januari 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over de wetsvoorstellen:

27 076 Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare
gewasbeschermingsmiddelen)
(blz. 6169–6197 (95); 6289–6291) (97) (1999-2000)

26 655 Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de
Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip
grenscorrectie)
(blz. 3438–3444 (46); 3586) (49) (1999-2000)

25 234 Wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de
Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen)
(blz. 7483–7506, 7510–7521 (37) (1996-1997); (217-218) (2) (1997-1998)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (gezamenlijke behandeling):

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)

II

27 400 VIII
(Onderdeel Cultuur) Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001
(blz. 1704–1756 (22); 1819–1857 (23); 1872–1904 (24); (1996-1997) (25)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Economische Zaken:

26 948 Wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuit-
voer van strategische goederen)
(blz. 196-206 (4); 2726–2731 (32); 2815) (34)
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2. Aansluitend aan de 1e termijn van de Kamer van wetsvoorstel 22 775
door de vaste commissie voor Justitie:

27 036 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling in verband met de opheffing
van de kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek
(blz. 196-206 (4); 2726–2731 (32); 2815) (34)
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