
Agenda* Dinsdag 4 december 2001

Opgesteld 28 november 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (gezamenlijke behandeling):

25 828 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van
persoonsgebonden nummers in het onderwijs
(blz. 4392–4419 (64); 4468) (66) (2000–2001)

27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de
invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van
voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig
schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten)
(blz. 3596–3628 (47); 3716–3717) (49) (2000–2001)

II (gezamenlijke behandeling):

26 855 Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de
wijze van procederen in eerste aanleg
(wetgevingsoverleg, nr. 16)
(blz. 4225–4227 (59); 4277) (61) (2000–2001)

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)
(blz. 5267–5276 (83); 5488–5493 (87); 5501–5502) (88) (2000–2001)

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)
(blz. 5488–5493 (87); 5502–5504) (88) (2000–2001)

27 824 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor
burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg
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27 878 Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke
organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet
modernisering rechterlijke organisatie)

III

27 159 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband
met de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven
(blz. 4227–4242 (59); 4277, 4278) (61) (2000–2001)

Eventueel debat over de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2001

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

Werkgelegenheid:

27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en
enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheids-
verklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-
ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen
(blz. 215–221 (6); 392–400 (9); 821–822, 850–851) (15)

27 897** Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

27 549** Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten
Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 784** Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing
vrijstelling enkele overheidsbedrijven en voorkoming incidentele voor- en
nadelen)

27 869** Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het
consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de
informatieverstrekking aan het publiek uit te breiden

28 075** Aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door
de euro (Veegwet euro)

27 880** Vervanging van de verwijzing naar Europese richtlijnen die zijn ingetrokken
door richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126) in
de Wet toezicht kredietwezen 1992 en in enkele andere wetten door een
verwijzing naar deze richtlijn

3. Om 15.30 uur door de vaste commissies voor Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij en voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

27 835** Regels inzake stankemissie in ontwikkelingsgebieden (Wet stankemissie
veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden)
(blz. 1707–1725, 1735–1745) (24)

** Mits goedgekeurd door het College van
Senioren.
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27 836** Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dieren-
verblijven (Wet ammoniak en veehouderij)
(blz. 1707–1725, 1735–1745) (24)

28 025** Wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Reconstructiewet concentratiegebieden

** Mits goedgekeurd door het College van
Senioren.
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