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Opgesteld 24 oktober 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 623 Regeling van de taken voor de meteorologie en andere geofysische terreinen
(Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
(blz. 6322–6326) (102) (2000–2001)

27 604 Wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. in verband
met het opheffen van de uitzonderingen die voor de Koninklijke KPN
Nederland N.V. gelden ten aanzien van de in Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek opgenomen regeling voor grote vennootschappen
(blz. 400–401 (9); 429) (10)

27 634 Uitvoering van de Verordening (EG), nr. 718/1999, van de Raad van de
Europese Unie van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de
capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de
bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PbEG L 90) (Wet
capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot)
(blz. 175–179) (4)

27 651 Wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van product-
veiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder
intrekking van deze wet en de Stoomwet
(blz. 215) (6)

27 697 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
in verband met uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid van
gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet
(blz. 359) (9)

27 733 Regels inzake de vervanging van verloren of verminkte akten van de
burgerlijke stand
(blz. 215) (6)

27 791 Wijziging van de Wet milieubeheer (uitbreiding taak Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening)
(blz. 215) (6)
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II

EK 11 Debat over de Zorg in Nederland

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

III

27 291 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling
kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs in een gemeente
(blz. 4243–4265 (60); 4280 (61); 4354–4355) (63) (2000–2001)

IV

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, 2000–2001) (blz. 4964–4965)
(77) (2000–2001)

V

26 436 Wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging
(blz. 3195–3207 (40); 3359) (43) (2000–2001)

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

27 647 Invoering van de mogelijkheid om de statuten van Friese verenigingen en
stichtingen in het Fries op te stellen
(blz. 179–183 (4); 237) (7)

2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 290 Wet tot het voorzien in bepalingen ter introductie van een niet-sectorspecifieke
toezichtsdimensie in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
(blz. 6293–6303) (102) (2000–2001)
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