
Agenda* Dinsdag 5 maart 2002

Opgesteld 28 februari 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

A. Stemming over:

27 751 EK 10f Motie Platvoet c.s. inzake het tussentijds evalueren van de wet alvorens
verdere wetgevingstrajecten in gang te zetten

B. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 670 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het vervallen
van de wettelijke leeftijdsgrens voor commissarissen
(blz. 2165) (30)

27 812 Wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een
evaluatie van die wet
(blz. 3413) (48)

27 872 Wijziging van de Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen in verband
met de procedure-verordening voor steunmaatregelen
(blz. 3413) (48)

II (gezamenlijke behandeling, inclusief evt. stemmingen):

28 201 Tijdelijke wet voor de penitentiaire noodcapaciteit ten behoeve van drugs-
koeriers (Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers)
(blz. 3447–3468, 3472–3493, 3498–3499) (48)

28 202 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet
en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het verblijf van
in bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel (verblijf
in politiecellen)
(blz. 3447–3468, 3472–3493, 3499) (48)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

27 726 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de herziening
van vonnissen en arresten op grond van uitspraken van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens
(blz. 3073) (42)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat en voor Onderwijs:

28 081 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het onderwijs
(blz. 3381–3411 (47); 3496–3497) (48)

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

27 783 Wet op het onderwijstoezicht (wetgevingsoverleg nr. 21) (blz. 2708–2727 (36);
2831–2834, 2838–2840) (38)
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