
Agenda* Dinsdag 29 mei 2001

Opgesteld 23 mei 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Stemming over:

27 084 Wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten
en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)
(wetgevingsoverleg nr. 10)
(blz. 2721–2726 (32); 2815) (32)

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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)

27 574 Wijziging van de Leerplichtwet 1969 inzake een aanpassing van de strafbe-
paling
(blz. 4619–4626 (69); 4683) (71)

II

26 389 Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden
(blz. 3966–3983 (56); 4242) (61) (1999–2000)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht
tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)
(blz. 4034–4069 (55); 4107–4132 (56); 4135–4157, 4166–4177 (57);
4523–4535 (67); 4609–4612) (69)

27 208 Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstand-
koming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)
(blz. 4034–4069 (55); 4107–4132 (56); 4135–4157, 4166–4177 (57);
4523–4535 (67); 4613–4614) (69)
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2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

27 597 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voorgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van
de regels over de leraren-in-opleiding (leraren-in-opleiding)
(blz. 4629–4644, 4667–4673 (70); 4683 (71)

3. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

26 607 Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen
(blz. 4515–4523 (67); 4568–4578 (68); 4615) (69)
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