
Agenda* Dinsdag 31 oktober 2000

Opgesteld 25 oktober 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de
Verzoekschriften:

Adres van A.M. Yakoubi te Amsterdam betreffende toepassing van de
hardheidsclausule voor aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzeke-
ringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. II)

Adres van B. de Graaf te Deer Lake (Canada) betreffende kwijtschelding van
een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. III)

Adres van Werkkollektief Hoorn te Hoorn, betreffende inkomensverklaringen
van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. IV)

Adres van A. Bakker te Hellevoetsluis betreffende kwijtschelding van een
aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. V)

Adres van T. den Ouden-Berger te Nieuw Lekkerland betreffende herziening
vaststelling vermogen voor de toepassing van de huursubsidiewet
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. VI)

Adres van S. A. Mortazvi te Haarlem betreffende kwijtschelding van aanslagen
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. VII)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 001 Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993
(blz. 303)(6)

27 019 Intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee
verband houdende wettelijke voorzieningen
(blz. 303-311) (6); 374-375) (7)

27 164 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer
(blz. 303) (6)
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27 247 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet overheids-
personeel onder de werknemersverzekeringen in verband met de overdracht
van de heffingsbevoegdheid scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij
de overheid aan de Sociaal-Economische Raad
(blz. 539) (9)

27 252 Intrekking van de Wet tot regeling van de verhouding van de Staat tot De
Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N.V.
(blz. 539) (9)

27 257 Wijziging van artikel 10a van de Welzijnswet 1994
(blz. 539) (9)

II

27 109 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

III

26 016 Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee
verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek
van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere
wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)
(blz. 4017–4048 (57); 4060 (58)) (1999-2000)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

27 026 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van
Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake
de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht
(blz. 258-270 (5); 374) (7)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

26 599 (R 1639) Goedkeuring van het op 24 juli 1994 te Cartagena de Indias, Colombia
totstandgekomen verdrag tot oprichting van de Associatie van Caraïbische
Staten, met Bijlagen, en het op 10 december 1998 te Bridgetown, Barbados
totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Associatie van Caraïbische Staten tot vaststelling van de voorwaarden van
deelneming door de Nederlandse Antillen als geassocieerd lid (Trb. 1998, 7
en 1999, 28)
(blz. 6223) (96) (1999-2000)

3. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

27 259 Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buiten-
gewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon
pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, ter
implementatie van de overgenomen aanbevelingen van het Adviescollege
uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen, alsmede tot het aanbrengen van
wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
(blz. 539) (9)
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4. Om 15.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet
openstelling huwelijk)
(blz. 6292–6343 (97); 6380–6404 (98); 6421–6447 (99); (6468) (1000)
(1999-2000)

26 673 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van
hetzelfde geslacht)
(blz. 6292–6343 (97); 6380–6404 (98); 6421–6447 (99); 6468–6469)) (100)
(1999-2000)

26 848 Wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de
invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van
enkele waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik
(blz. 255-258 (5); 374) (7)
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