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Opgesteld 13 juni 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

1. Stemming over:

27 423 Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s
(Embryowet)
(blz. 238-287 (7); 332-358 (8); 359-378, 382-392 (9); 428-429) (10)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 845 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in
verband met enige technische aanpassingen
(blz. 4751) (73)

28 012 Samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren
(blz. 4403–4425 (66); 4491) (67)

28 189 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering
van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld
(blz. 4399) (65)

28 303 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
(blz. 4838) (73)

II (gezamenlijke behandeling):

28 098 (R 1704) Uitvoering van het Statuut van het Internationaal Strafhof met betrekking tot
de samenwerking met en bijstand aan het Internationaal Strafhof en de
tenuitvoerlegging van zijn vonnissen (Uitvoeringswet Internationaal Strafhof)
(wetgevingsoverleg nr. 12) (blz. 3891) (57)

28 099 Aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
(wetgevingsoverleg nr. 12) (blz. 3891) (57)

III

27 085 Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden
richtlijn)
(blz. 183-195 (4); 1250–1254 (19); 2755) (37)
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IV

27 783 Wet op het onderwijstoezicht (wetgevingsoverleg nr. 21) (blz. 2708–2727 (36);
2831–2834, 2838–2840) (38)

V

26 883 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) (wetgevings-
overleg nr. 44) (blz. 606-633 (12); 846-849 (15)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel:

Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Economische Zaken:

26 219 Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen
en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)
(wetgevingsoverleg nr. 56) (blz. 4090–4108 (60); 4156–4184 (61); 4373–4376)
(65)
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