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Opgesteld 21 maart 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (incl. eventuele stemmingen):

27 170 Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2001)
(blz. 3487–3510, 3524–3534 (45); 3556–3557) (46) (2000–2001)

II

27 400 IV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2001
(blz. 751–783 (11); 864) (13) (2000–2001)

III

27 400 XI
(deel ROM)

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 6)
(blz. 871–914 (13); 1040–1100 (15); 1403, 1404) (19) (2000–2001)

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

Welzijn en Sport:

26 639 Regels betreffende terbeschikkingstelling en gebruik van foetaal weefsel (Wet
foetaal weefsel)
(blz. 3019–3043 (37); 3145–3175 (39); 3547–3548) (46) (2000–2001)

2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

EK 202 Raming der voor de Eerste Kamer in 2002 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

27 000 Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot
aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van
inburgering
(blz. 3558–3582 (46); 3715) (49) (2000–2001)

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2000–2001

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2000–2001, Agenda 1



27 039 Wijziging van artikel 45 van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van
regels ten aanzien van het vermogen van de regio’s
(blz. 3761–3772 (50); 3844) (52) (2000–2001)

3. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

27 265 Aanpassing van een aantal wetten op het beleidsterrein van onderwijs, cultuur
en wetenschappen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht
en enkele andere aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassing onderwijswetgeving aan derde tranche Awb)
(blz. 3957) (54) (2000–2001)

27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoet-
koming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
(blz. 3063–3098 (38); 3361–3365 (43); 3549–3551) (46) (2000–2001)
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