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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

Agenda*

Dinsdag 29 oktober 2002

Opgesteld 24 oktober 2002
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Hoofdelijke stemming over het voorstel van de Voorzitter om het
wetsvoorstel

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) (2002–2001)
niet op korte termijn te agenderen
2. Behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de
Verzoekschriften:
Adres van J.S. te S. betreffende het handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. II)
Adres van A. Houssaini te Imzoren (Marokko) betreffende ambtshalve
herziening van belastingaanslagen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. III)
Adres van J. Kuipers te Groningen betreffende kwijtschelding van een
belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. IV)
Adres van J.M.. Bell te Almere betreffende een betalingsregeling voor een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. V)
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

25 035

Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet
1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en
de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een
vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid
(blz. 457) (9)

27 194

Bepalingen inzake rechtspersoonlijkheid, privileges en immuniteiten van de
Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden (Wet HCNM)
(blz. 5769) (98) (2001–2002)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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28 204

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot het openstellen
van beroep in cassatie tegen vrijspraken alsmede het doen van uitspraak
door de enkelvoudige kamer bij het niet naleven van de schriftuurverplichting
(blz. 309) (6)

28 322

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met verhoging
van het maximale aantal advocaten-generaal bij de Hoge Raad
(blz. 309) (6)

28 370

Wijziging van de Beroepswet in verband met het openstellen van hoger
beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken omtrent besluiten
van de Stichting Maror-gelden overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds,
de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar
(blz. 309) (6)

28 373

Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het
in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede
in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten)
(blz. 309) (6)

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)
II

27 672

Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou totstandgekomen
Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch
Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten
(blz. 225–235) (4)
III (gezamenlijke behandeling):

26 089

Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek
(wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 4607–4608) (69) (2000–2001)

26 090

Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige
overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte
naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
(wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 4607–4608) (69) (2000–2001)

26 932

Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte)
(wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz.4608) (69) (2000–2001)

28 064

Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en
van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur)
van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
(blz. 4751) (73) (2001–2002)
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IV
26 219

Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen
en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:
27 732

Wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht
(uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht)
(blz. 5584–5607 (94), 5689) (96) (2001–2002)
2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

28 169

Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
(blz. 5057–5080 (85); 5129–5152 (87); 5267–5283 (89); 5445–5446) (91)
(2001–2002)
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