
Agenda* Dinsdag 6 mei 2003

Opgesteld 1 mei 2003

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over de motie-Wolfson c.s.

27 482 en 27 216, EK 145f Inzake een meerjarig herstelplan voor achterstallig onderhoud aan infra-
structuur en rollend materieel en voor een sociaal veiligheidsbeleid

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 743 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de
Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake
elektronische handtekeningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december
1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handteke-
ningen (PbEG L 13) (Wet elektronische handtekeningen)
(blz. 3811) (56) (2001-2002)

27 797 (R 1686) Regeling van cassatie in Antilliaanse en Arubaanse uitleveringszaken
(blz. 3481) (55)

28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met
betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
(aanpassing ontnemingswetgeving)
(blz. 3537) (57)

28 121 (R 1707) Wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van
pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en
van Aruba (Stb. 1990, 15)
(blz. 3481) (55)

28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie
vennootschappen)
(blz. 3537) (57)

28 729 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met afschaffing van
de bestedingsverplichting ten aanzien van de formatie ten behoeve van het
onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 7 jaar
(blz. 3488-3510 (55); 3524) (56)
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II

27 732 Wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht
(uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht)
(blz. 3811) (56) (2001-2002)

III

28 072 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband
met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit
celmateriaal
(blz. 5609-5621 (95); 5769-5787 (98) (2001-2002); 375) (7) (2002-2003)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: In de theepauze door de vaste commissie voor Justitie:

28 263 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) (Uitvoeringswet
EG-executieverordening)
(blz. 3481) (55)
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