
Agenda* Dinsdag 16 april 2002

Opgesteld 11 april 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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)

27 217 (R 1659) Bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening (Rijkswet op
de consulaire tarieven)
(blz. 3643) (53)

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)

27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van
29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van ondernemingen of vestigingen
(blz. 4284–4289 (61); 4878–4880 (74); 4963–4964) (77) (2000–2001)

27 799 Wijziging van de Wet op de waterkering tot aanwijzing van het Markermeer
als buitenwater
(blz. 3643) (53)
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27 840 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid
en rijbevoegdheid
(blz. 3643) (53)

27 868 Wijziging van de Wet van 31 mei 1937 tot omzetting van de Rijksstudiedienst
voor de Luchtvaart in een Stichting
(blz. 3643) (53)

27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
(blz. 3692–3695 (54); 3887) (57)

27 900 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere
wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het
aandelenbezit van bestuurders en commissarissen
(blz. 4185) (62)

28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2002
(wetgevingsoverleg nr. 18)
(blz. 1802–1844 (25); 1947–1961, 1964–2004 (27); 2025–2038 (28);
2293–2295) (31)

28 039 (R 1702) Aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap
en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op
het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het
verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618)
(blz. 3999) (59)

28 060 Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening inzake
controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik)

28 061 Wijziging van de enkele wetten in verband met de reorganisatie van de
inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(blz. 3999) (59)

28 076 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verdere
decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
(blz. 3811) (56)

28 082 Wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies met verruiming van het
toepassingsgebied
(blz. 3999) (59)

28 084 Wijziging van de Infectieziektenwet in verband met de ziekte van Creutzfeldt-
Jakob
(blz. 3643) (53)

28 096 Samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein

28 146 Wijziging van de Arbeidstijdenwet (werkgeversaansprakelijkheid voor
overtredingen van bestuurders, zijnde werknemers)

28 184 Wijziging van de Prijzenwet in verband met de systematiek en de terminologie
van de EG-richtlijn betreffende prijsaanduiding van aan de consument
aangeboden producten
(blz. 3999) (59)
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28 186 Wijziging van de Wet tot 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

28 222 Wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele
wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van onderge-
schikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2001/2002)
(blz. 3811) (56)

28 228 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduide-
lijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen
indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde
enkele technische verbeteringen aan te brengen

28 231 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand te
brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen
zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden
voor het recht op uitkering
(blz. 3999) (59)

28 232 Wijziging van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit
(wijziging van enkele bedragen)
(blz. 3999) (59)

II

23 207 Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van
donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige
bevruchting)
(blz. 3260–3278 (41); 3302–3334 (42); 3548–3549) (46) (2000–2001)

III

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

IV

27 750 Voorstel van wet van de leden Depla, Ravestein, Van Wijmen, Duivesteijn en
Biesheuvel tot wijziging van onder anderen de artikelen 10 en 26 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten in verband met het tegengaan van de ontwijking
van het voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerende
zaken
(blz. 3155–3168 (43); 3202–3223 (44); 3334) (46)

V (thema: plattelandsontwikkeling)

28 000 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2002
(wetgevingsoverleg nr. 4, nr. 26, nr. 41)
(blz. 2133–2162 (29); 2230–2253 (30); 2623–2651 (35); 2754–2755) (37)

VI (gezamenlijke behandeling)

EK 247 Brief van de minister van Justitie inzake criminaliteitspreventie

Brief van de minister van Justitie d.d. 4 maart 2002 over bestrijding van
geweld en agressie (28 000 VI, TK nr. 56)
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Direct na de lunchpauze:
Stemmingen over:

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

26 472 EK 59e Motie Werner c.s. inzake middelen voor preventie en ondersteuning van
pogingen om te stoppen met roken

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en

Hoger Onderwijs:

27 920 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger
onderwijs
(wetgevingsoverleg nr. 23)
(blz. 3266–3281 (45); 3333–3334 (46); 3493) (48)

28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van
de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs
(blz. 2968–3003 (40); 3111–3137 (42); 3169–3176 (43); 3281–3286 (45);
3329–3332 (46); 3493 (48)
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