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Opgesteld 28 maart 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 410 Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoons-
gegevens
(blz. 2546 (30) (2000–2001)

27 261 Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en de Wet op de
economische delicten in verband met de aanwijzing als economisch delict van
illegale handel in de geneesmiddelen, zulks mede ter verbetering van de
bestrijding van doping in de sport
(blz. 3996 (54); 4020 (55) (2000–2001)

II

27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001
(blz. 1759–1803 (23); 1929–1973 (24); 2610–2621 (30); 2981–2984) (36)
(2000–2001)

27 400 A Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2001
(blz. 1759–1803 (23); 1929–1973 (24); 2984–2985) (36) (2000–2001)

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

en Visserij:

27 276 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de
normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering
van een stelsel van mestafzetovereenkomsten
(blz. 3645–3660, 3661–3699 (48); 3725–3730 (49); 3842–3843 (52); 3983,
3984 (54) (2000–2001)
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2. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

26 043 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (pensioen-
opbouw, waarde-overdracht en waarde-overname alsmede enige andere
onderwerpen)
(blz. 311–320, 321–338 (6); 3847–3852 (52); 3985–3986) (54) (2000–2001)

27 220 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de
Waterschapswet met betrekking tot gedeputeerden, wethouders en
waterschapsbestuurders
(blz. 3788–3800 (51) 3983 (54) (2000–2001)

27 033 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum
(blz. 3207–3252 (40); 3278–3300 (41); 3404–3440 (44); 3551–3552 (46)
(2000–2001)

27 034 Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke
referendumwet)
(blz. 3207–3252 (40); 3278–3300 (41); 3404–3440 (44); 3552–3554 (46)
(2000–2001)
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