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A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 614 Wijziging van de Statistiekwet 1950 in verband met wijzigingen in de
Europese regels inzake het Intrastatstelsel
(blz. 4985) (78)

27 616 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs
onder meer in verband met de onderwijsbevoegdheid voor het geven van
onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening en de verklaring omtrent het
gedrag
(blz. 4929–4953 (76); 5111–5125 (80); 5319–5323) (84)

II

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)

III

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)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissies voor Volkshuisvesting en

voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek:

26 090 Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcom-
missies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige
overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte
naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
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2. Aansluitend door de vaste commissie voor de herziening van het
Burgerlijk Wetboek:

26 089 Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek

26 932 Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte)

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

27 641 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen
in de basisvorming

4. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

27 589 Samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren

5. Om 14.45 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkerings-
tijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3,
eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de
overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfonds-
verzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen
jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet)
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