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Vergaderjaar 2001–2002

Agenda*

Dinsdag 4 juni 2002

Opgesteld 29 mei 2002
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

(gezamenlijke behandeling):
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)

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)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 849

Vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk
(Comptabiliteitswet 2001)
(wetgevingsoverleg nr. 22)
(blz. 4690–4691 (72); 4835) (73)

28 035

Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer
van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen beheren,
inzake de financiering van die rechtspersonen en inzake de beheersing van
het EMU-saldo voor zover dit saldo door het financieel beheer van deze
rechtspersonen wordt beïnvloed (Eerste wijziging van de Comptabiliteitswet
2001)
(wetgevingsoverleg nr. 22)
(blz. 4690–4691 (72); 4835–4836) (73)
2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

27 661

Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie
van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP
gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd
(blz. 4605) (71)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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27 809

Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen
(blz. 4751) (73)

27 845

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in
verband met enige technische aanpassingen
(blz. 4751) (73)
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