
Agenda* Dinsdag 1 oktober 2002

Opgesteld 26 september 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Proceduredebat inzake wetsvoorstel:
(inclusief eventuele stemmingen)

27 214 Wijziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aantal
leden van provinciale staten en gedeputeerde staten
(blz. 5332–5337 (84); 5380 (85) (2000–2001)

2. Behandeling van het volgende wetsvoorstel:

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. 4692–4693 (72); 4838 (73); 4923–4924) (78) (2001–2002)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid:

28 407 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001
(slotwet)
(blz. 5288–5313, 5315) (90) (2001–2002)

28 414 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2001 (slotwet)
(blz. 5288–5313, 5315) (90) (2001–2002)

28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten
van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van
1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet
verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet
(blz. 5444) (91) (2001–2002)

2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

28 239 Uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalings-
achterstand bij handelstransacties
(blz. 5769) (98) (2001–2002)
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3. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

28 046 Regels met betrekking tot het LSOP Politie onderwijs- en kenniscentrum, de
landelijke werving, de selectie, het onderwijs voor de politie, alsmede het
overdragen van kennis aan de politie (Wet op het LSOP en het politie-
onderwijs)
(blz. 5338–5342, 5343–5350 (90); 5449) (91) (2001–2002)

28 243 Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dualisering gemeentebestuur
(blz. 5316–5335 (90); 5448–5449) (91) (2001–2002)
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