
Agenda* Dinsdag 23 april 2002

Opgesteld 18 april 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 917 Wijziging van de wet van 4 juli 1996 (Stb. 403) ten behoeve van verlenging
van de gewenningsregeling, alsmede wijziging van de wet van 2 april 1998
(Stb. 228) ten behoeve van vaststelling van een nieuwe vijfjarige periode voor
de programma’s van eisen basisonderwijs

28 020 Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband
met een verbod op de drijfjacht
(blz. 3999–4021 (59); 4078) (60)

28 000 IV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2002
(blz. 657–680 (13); 971–972) (16)

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 nrs. 4 en 26)
(blz. 2133–2162 (29); 2230–2253 (30); 2623–2651 (35); 2754–2755) (37)

28 000 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2002
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 2522–2574 (34); 2655–2680, 2682–2702 (36); 2758) (37)

28 000 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2002
(blz. 2522–2574 (34); 2655–2680, 2682–2702 (36); 2758) (37)

28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002
(wetgevingsoverleg nr. 72)
(blz. 2309–2350 (31); 2362–2380, 2381–2390 (32); 2409–2429, 2431–2444
(33); 2890–2893, 2931–2933) (39)

II (voortzetting):

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)
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III

Interpellatie Timmerman-Buck inzake artikel 68 van de Grondwet*

IV (gezamenlijke behandeling):

23 982 Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)
(blz. 3997–4014, 4050–4068 (27); 4286–4295 (30); 4383–4384) (31)
(1997–1998)

26 998 Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van
het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd
hout)
(blz. 6476–6491 (100); 6589–6590) (102) (1999–2000)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Financiën:

28 246 Aanpassing van het bij koninklijke boodschap van 30 augustus 2001
ingediende voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten in verband met
dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers (27 896)
in verband met samenloop met inmiddels tot stand gekomen wetgeving
(blz. 4185) (62)

27 896 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het
verlenen van optierechten aan werknemers
(blz. 1701–1707, 1735 (24); 4185) (62)

2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

27 873 Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de
invoering van eigenrisicodragen door de werkgever (Wet eigenrisicodragen
Ziektewet)
(blz. 3956–3970 (58); 4077) (60)

3. Om 15.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

27 743 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de
Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake
elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december
1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handteke-
ningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen)
(blz. 3811) (56)

27 798 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de
Gratiewet (stroomlijning procedure behandeling gratieverzoeken)
(blz. 4185) (62)

28 062 Wijziging van de Wet Justitiesubsidies (Halt-afdoeningen, technische
wijzigingen)

* De interpellante heeft laten weten dat zij bij
aanvang van de vergadering de Kamer zal
voorstellen de interpellatie tot nader order uit
te stellen.
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