
Agenda* Maandag 27 en dinsdag 28 november 2000

Opgesteld 22 november 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 27 november 2000 om 19.30 uur
Dinsdag 28 november 2000 om 10.00 uur

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

Adres van Th. A.M. van den Hurk te Eersel betreffende de terugvordering van
teveel ontvangen invaliditeitspensioen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. VIII)

Adres van P. Bakkenes te ’s-Gravenhage betreffende kwijtschelding van een
belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. IX)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 079 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof
(blz. 4039–4052 (66); 4108–4128 (69); 4321–4326 (74); 4457–4458) (76)
(1998–1999)

27 079 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel
7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot
vakantie en ouderschapsverlof
(blz. 6107) (93) (1999–2000)

26 842 Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking
(blz. 3420–3428) (46) (1999–2000); (1021) (15)

26 971 Verhoging grensbedrag van artikel 3 van de Wet op het consumentenkrediet
tot en met negentigduizend gulden en toepasselijkheid Besluit krediet-
aanbiedingen op transacties boven dit bedrag
(blz. 186–193 (4); 642) (10)

27 051 Wijziging van de regeling van de productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk
Wetboek in verband met uitbreiding tot landbouwproducten
(blz. 1587) (21)

27 167 Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen
van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie
te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet
(blz. 1587) (21)
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27 215 Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging
van het voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot
wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)
(blz. 997) (15)

II (gezamenlijke behandeling):

25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van ’t Riet
houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere
inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen
van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)
(blz. 2104–2132 (28); 2188 (29); 2226–2236 (30); 2760–2775, 2836–2838)
(36) (1999–2000)

27 071 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van ’t Riet
houdende wijziging van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn,
Biesheuvel, Hofstra en Van ’t Riet houdende nieuwe regels over het
toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het
verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering
eigenwoningbezit)

III

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)

Dinsdag 28 november 2000

Europa-debat

Tevens is aan de orde de motie Jurgens:

26 200 VI, nr. 65 Versnelde implementatie van EG- en andere internationale besluiten
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–001, nr. 37)

Direct na de lunchpauze stemming over de motie-De Boer c.s.

27 400 Houdende het verzoek aan de regering tot het uitbrengen van een nota over
diverse aspecten van de externe advisering aan de overheid
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. 107)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 030 Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet
1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 1693–1694) (22)

27 209 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche
van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)
(blz. 1453–1464 (19); 1541–1568 (20); 1694–1695) (22)
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2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

27 246 Wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de onroerende-
zaakbelastingen
(wetgevingsoverleg nr. 8)
(blz. 1127–1128) (16)

27 093 Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de
Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede
enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW)
(blz. 1411) (19)

Eerste Kamer, vergaderjaar 2000–2001, Agenda 3


