
Agenda* Dinsdag 26 maart 2002

Opgesteld 21 maart 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 607 Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen
(blz. 4515–4523 (67); 4568–4578 (68); 4615) (69) (2000–2001)

27 199 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement
(blz. 2165) (30)

27 617 Wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het reprografisch verveelvoudigen
(blz. 3573) (51)

27 619 Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn (EG) nr.
97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot
wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde
ook vergelijkende reclame te regelen (PbEG L 290)
(blz. 3413) (48)

26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek
naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van een
aantal artikelen van deze wet
(blz. 3639) (48) (2000–2001)

II (inclusief eventuele stemmingen):

28 051 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de
verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten
en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden
wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
(blz. 3413–3447, 3497) (48)

III (inclusief eventuele stemmingen):

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)
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IV

Interpellatie door het lid Hofstede (CDA) gericht tot de staatssecretaris van
Economische Zaken over het niet nakomen van toezeggingen gedaan tijdens
de behandeling van de wijziging van de Waarborgwet (De interpellatievragen
zijn als bijlage bij de agenda opgenomen)

V

26 472 Wijziging van de Tabakswet
(blz. 5175–5208, 5210–5238 (82); 5258–5260) (83) (2000–2001)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 11.30 uur door de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn

en Sport en voor Justitie:

27 289 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)
(blz. 6144–6185 (98); 6209–6227) (99) (2000–2001); 2866–2887 (38);
3358–3368 (47); 3493–3496) (48)

INTERPELLATIEVRAGEN 1. Kunt U de Kamer op de hoogte stellen van de stand van zaken in het
kader van de op 2 oktober 2001 toegezegde wetswijziging van de
Waarborgwet 1986 inzake de negatieve tolerantiespeling?

2. Herinnert U zich de toen door U uitgesproken tekst: «Ik zal vandaag nog
beginnen met het voorbereiden van de wetswijziging om daarmee de
negatieve tolerantiespeling zo snel mogelijk opgeheven te krijgen»?

3. Waarom heeft de in februari 2002 op herhaaldelijk aandringen toegezegde
brief aan de vaste Commissie voor Economische Zaken de Kamer niet op de
afgesproken datum, te weten 1 maart 2002, bereikt en ontbreekt deze ook tot
nog toe?
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