
Agenda* Maandag 2 juli 2001
Dinsdag 3 juli 2001

Opgesteld 27 juni 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag om 18.00 uur

Dinsdag om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 641 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen
in de basisvorming
(blz. 5130–5172 (81); 5258) (83)

II (gezamenlijke behandeling):

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)

27 034 Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke
referendumwet)
(blz. 3207–3252 (40); 3278–3300 (41); 3404–3440 (44); 3552–3555) (46)

III

25 444 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een
aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de
commissaris van de Koning
(blz. 6495–6535 (101); 6571–6588, 6590–6612 (102) (1999-2000) (178-179)
(4) (2000-2001)

IV

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)

V

27 5971 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)
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I

27 229 (R 1660)1 Goedkeuring van het op 2 maart 2000 te Oranjestad, Aruba, totstandgekomen
Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en
gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugs-
bestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34)
(blz. 5045–5101 (79); 5106) (80)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Dinsdag om 15.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

26 822 Invoering Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
derde gedeelte (Overgangsrecht)
(blz. 4985) (78)

26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent
de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek en enige
andere onderwerpen
(wetgevingsoverleg nr. 11)
(blz. 4964–4965) (77)

2. Dinsdag om 15.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en de Hoge Colleges van Staat:

27 663 Samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
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