
Agenda* Dinsdag 2 oktober 2001

Opgesteld 26 september 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Verkiezing Voorzitter en 1e ondervoorzitter der Kamer

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan
bestuurders en commissarissen
(blz. 4135) (57) (2000–2001)

II

26 258 Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van
toezicht op de naleving
(blz. 4459–4465 (64); 4557) (67) (1999–2000)

III

26 734 Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van enerzijds de evaluatie van
die wet en anderzijds het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)
(blz. 3868–3890 (52); 3917–3930, 3936–3952 (53); 4016–4018) (55)
(2000–2001)

IV

27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd
partnerschap
(blz. 4203–4220 (58); 4297, 4280) (61) (2000–2001)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

27 181 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de
modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de
gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten)
(wetgevingsoverleg nr. 22) (2000–2001)
(blz. 5267–5276 (83); 5488–5493 (87); 5501–5502) (88) (2000–2001)
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27 182 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de instelling
van de Raad voor de rechtspraak (Wet Raad voor de rechtspraak)
(wetgevingsoverleg nr. 22) (2000–2001)
(blz. 5488–5493 (87); 5502–5504) (88) (2000–2001)

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

26 158 Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in
woningen
(blz. 6062) (96) (2000–2001)

25 877 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede
wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
19..)
(wetgevingsoverleg nr. 72) (2000–2001)
(blz. 5838–5850, 5854–5862 (93); 5883–5886) (94) (2000–2001)

3. Om 15.00 uur door de bijzondere commissie voor de herziening van
het Burgerlijk Wetboek:

17 213 Vaststelling van titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(blz. 5799) (93) (2000–2001)

26 822 Invoering Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
derde gedeelte (Overgangsrecht)
(blz. 4985) (78) (2000–2001)

27 021 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek, tweede gedeelte (nadere wijziging van Boek 4)
(blz. 5999) (96) (1999–2000)

27 245 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe
erfrecht en schenkingsrecht)
(blz. 5999) (96) (1999–2000)

Eerste Kamer, vergaderjaar 2001–2002, Agenda 2


