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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

Agenda*

Dinsdag 2 juli 2002

Opgesteld 27 juni 2002
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 10.00 uur
1. Behandeling van:

24 691, nrs. 49 en 50

PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I (incl. eventuele stemming):

27 289

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)
(blz. 6144–6185 (98); 6209–6227 (99) (2000–2001); 2866–2887 (38);
3358–3368 (47); 3493–3496) (48)
II

27 552

Regels voor het heffen van mobiliteitstarieven ter zake van het rijden op de
weg met een motorrijtuig en de ondersteuning van regionale mobiliteitsfondsen (Wet bereikbaarheid en mobiliteit)
(blz. 3783–3803 (55); 3830–3874 (56); 4074–4077) (60)
3. Stemming over:

27 293 EK nr. 217d

Motie Boorsma c.s. inzake het betrekken van de financiële positie van o.a.
herindelings- en plattelandsgemeenten bij de toegezegde evaluatie van de
wet
4. Behandeling van wetsvoorstel:

27 745

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

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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5. Voortzetting behandeling (incl. eventuele stemming)
28 215

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en
de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen strekkende tot het
verruimen van de bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige
kamer in hoger beroep (verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers)
(blz. 3643–3660 (53); 3692) (54)

1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

27 216

Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van
een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet
personenvervoer per trein)
(blz. 4114–4152 (61); 4185–4205, 4211–4243 (62); 4600–4601) (71)

27 482

Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en
het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen
(Spoorwegwet)
(blz. 4113–4152 (61); 4185–4205, 4211–4243 (62); 4598–4600 (71); 4834)
(73)
2. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Defensie:

28 302

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)
(blz. 4923–4924) (78)
3. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Financiën:

26 854

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening
regime fiscale eenheid)
(blz. 359) (9)
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