
Agenda* Dinsdag 28 mei 2002

Opgesteld 23 mei 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 135 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere
wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de
bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs
en een regionaal zorgbudget
(blz. 4327–4338 (64); 4379) (65)

28 195 Wijziging van artikel 19 van de Huurprijzenwet woonruimte (wijziging
motiveringsgrens huurverhogingsvoorstellen)
(blz. 4751) (73)

28 223 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden
titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis)
(blz. 4469–4489, 4493–4506 (67); 4603) (71)

28 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
(blz. 4839) (73)

II

27 293 Wet op het BTW-compensatiefonds
(blz. 3073–3085 (42); 3154) (43)

III

27 894 Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen (verhoging subsidie-
bedragen)
(blz. 3085–3111 (42); 3154–3155) (43)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

27 426 Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen)
(blz. 3529–3549, 3551–3570 (50); 3695–3729 (54); 3887–3889 (57); 4074)
(60)

27 602 Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit
(blz. 4082) (60)

2. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 797 Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en
het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoons-
gegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)
(wetgevingsoverleg nr. 23)
(blz. 4378) (65)

27 745 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 4378) (65)

3. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

24 691, nrs. 49 en 50 PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam

4. Om 15.15 uur door de bijzondere commissie voor de herziening van
het Burgerlijk Wetboek en door de vaste commissie voor Volkshuis-
vesting:

28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en
van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur)
van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
(blz. 4751) (73)
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