
Agenda* Maandag 4 en dinsdag 5 december 2000

Opgesteld 29 november 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 4 december om 19.00 uur
Dinsdag 5 december om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de
titelbescherming en beëdiging van makelaars
(blz. 3438–3444 (46); 3586) (49) (1999–2000)

II (gezamenlijke behandeling, incl. eventuele stemmingen):

26 473 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel
van pluimveerechten
(wetgevingsoverleg, nr. 8)
(blz. 5041–5060 (78); 5775–5779 (89); 6095–6096) (93) (1999–2000)

26 840 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de
normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen
(blz. 283–301 (5); 374) (7)

Direct na de lunchpauze stemming over de wetsvoorstellen en de
moties:

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)

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)

– de motie-Baarda c.s.
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25 309 Houdende het verzoek aan de regering om te komen tot een uitwerking van
de in artikel 22, vierde lid, genoemde algemene maatregel van bestuur
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. 46d)

– de motie-Van der Linden c.s.

Europa-debat Houdende het verzoek aan de regering om uiteenzetting van haar visie over
de positie van de onderscheiden internationale organisaties
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. 133)

– de gewijzigde motie-Jurgens c.s.

26 200 VI, nr. 65 Houdende het verzoek aan de regering bij de voorbereiding van Grondwets-
wijziging 2002 een proeve te betrekken waarbij het lidmaatschap van
Nederland van de Europese Unie in de Grondwet wordt erkend, en regels
worden geformuleerd voor de implementatie van EU-besluiten in de Neder-
landse wetgeving, waarbij de betrokkenheid van de Staten-Generaal ook bij
een versnelde procedure is verzekerd
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. 37a)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.30 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 466 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet
inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet
inkomstenbelasting 2001)

27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001

2. Om 10.30 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

27 248 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van
beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale
verzekeringen)

27 468 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet
inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoerings-
wet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening
vrijwillige verzekering AOW en ANW)

3. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Economische Zaken:

27 250 Regels met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst van samen-
werking van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouderschap
van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (Overgangswet
elektriciteitsproductiesector)
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