
Agenda* Dinsdag 20 maart 2001

Opgesteld 14 maart 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 585 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000
(blz. 3933–3936 (53); 3987) (54) (2000–2001)

27 172 Opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betref-
fende openbare biedingen op effecten
(blz. 3628–3637 (47); 3717) (49) (2000–2001)

27 599 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met de
toetsing van gekwalificeerde deelnemingen in effectenbeurzen
(blz. 3957) (54) (2000–2001)

II

27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 41)
(blz. 1587–1613, 1614–1641 (21); 1696) (22) (2000–2001)

27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001
(blz. 1467–1494, 1499–1510 (20); 1587–1613, 1614–1641 (21); 1696) (22)
(2000–2001)

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

27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de
invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van
voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig
schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten)
(blz. 3596–3628 (47); 3716–3717) (49) (2000–2001)
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2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

27 269 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeids-
gehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de
financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden
(blz. 3586–3590 (47); 3715) (49) (2000–2001)

3. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

27 255 Samenvoeging van de gemeenten ’s-Graveland, Nederhorst den Berg en
Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland
en Utrecht
(blz. 3775–3787 (51); 3844) (52) (2000–2001)

4. Om 14.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

23 207 Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van
donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige
bevruchting)
(blz. 3260–3278 (41); 3302–3334 (42); 3548–3549) (46) (2000–2001)

26 271 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken
(blz. 3368–3400 (43); 3440–3455 (44); 3463–3486 (45); 3555–3556) (46)
(2000–2001)
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